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warszawa, 8 sierpnia 2022 roku
 

Szanowni państwo, 

aktywność fizyczna to jeden z filarów zdrowego i szczęśliwego życia. oprócz oczywiste-
go wpływu na zdrowie, ma także ogromne znaczenie dla zachowania zdrowia psychicz-
nego. Sport jest doskonałą zabawą, pomaga tworzyć pozytywne relacje z rówieśnikami 
i czerpać satysfakcję z pokonywania własnych słabości. Dlatego też podczas ustanawia-
nia przedsięwzięcia „kształcenie animatorów sportu szkolnego” – towarzyszyła nam idea 
kształtowania prozdrowotnych postaw wśród osób młodych, upowszechniania piękna 
sportu, a nadto wychowania młodzieży w duchu odpowiedzialności czy zaangażowania 
społecznego. w ramach tego zadania zapewniliśmy finansowe wsparcie tym szkołom 
podstawowym oraz ponadpodstawowym, które włączają się w promocję kultury fizycz-
nej i zachęcają uczniów do aktywnych form spędzania tzw. wolnego czasu.

Dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach uczniowie zdobędą szeroką wiedzę 
i profesjonalne umiejętności m.in. z zakresu zdrowego stylu życia, a także organizacji 
zajęć rekreacyjnych czy zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, powiatowym lub wo-
jewódzkim. Szkolenia staną się swoistą przepustką do pełnienia odpowiedzialnych ról: 
wolontariusza sportowego, młodzieżowego organizatora sportu bądź też młodzieżowe-
go sędziego sportowego. przedsięwzięcie kierujemy również do nauczycieli – szczegól-
nie dydaktyków wychowania fizycznego. nowe kompetencje oraz wieloletnie doświad-
czenie z pewnością umożliwią im prowadzenie kursów dla MoS i MSS.

Jestem przekonany, że w ramach „kształcenia animatorów sportu szkolnego” ludzie 
młodzi zyskają niepowtarzalną szansę rozwijania indywidualnych zainteresowań. Głę-
boko wierzę w to, że sport uprawiany z pasją staje się szkołą szlachetnego współza-
wodnictwa, ale i najlepszych cech charakteru – wytrwałości, dążenia do pokonywania 
własnych słabości oraz poszanowania reguł i zasad.

Przemysław Czarnek
Minister edukacji i nauki
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warszawa, 1 września 2022 r.

Drodzy państwo,

poszukiwanie nowych sposobów podnoszenia systematycznej aktywności fizycznej dzie-
ci i młodzieży powinno stać się dzisiaj priorytetowym zadaniem wielu instytucji, stowa-
rzyszeń i organizacji – szczególnie tych, które swoją działalność prowadzą na rzecz sze-
roko pojmowanego ujęcia współczesnej edukacji młodego pokolenia. taką organizacją 
niewątpliwie jest Szkolny związek Sportowy wraz ze swoimi oddziałami we wszystkich 
województwach. pragnę podkreślić, że jesteśmy jedyną organizacją sportową w pol-
sce o tak dużym zasięgu prowadzenia działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży. 
w trosce o podniesienie rangi i poziomu sportu szkolnego w szkołach na wszystkich 
poziomach edukacji przygotowaliśmy wspólnie z Ministerstwem edukacji i nauki przed-
sięwzięcie „kształcenie animatorów sportu szkolnego”, którego nadrzędnym celem bę-
dzie przygotowanie dużej grupy młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
do animowania form działalności sportowo-rekreacyjnej i sportowej w swoich szkołach. 
program „kształcenia animatorów sportu szkolnego” został podzielony na dwa kursy. 
pierwszy kurs pt. „Młodzieżowy organizator Sportu” jest skierowany do młodzieży klas 
siódmych i ósmych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. natomiast drugi kurs 
pt. „Młodzieżowy Sędzia Sportowy” będzie obejmował młodzież uczącą się w szkołach 
ponadpodstawowych. w tym miejscu należy również podkreślić, że program „kształ-
cenia animatorów sportu szkolnego” bezpośrednio koreluje z zapisami obowiązującej 
podstawy programowej wychowania fizycznego zarówno w szkołach podstawowych, jak 
i ponadpodstawowych w zakresie kompetencji społecznych. Mam nadzieję, że przygoto-
wane dwa kursy szkoleniowe pozwolą dużej grupie młodzieży zapoznać się z podstawa-
mi formalnymi, merytorycznymi i metodycznymi dotyczącymi organizacji i sędziowania 
sportu szkolnego.

Kazimierz Gwiazdowski
prezes 

Szkolnego związku Sportowego 
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Aktywność fizyczna, zdrowie człowieka oraz ja-
kość jego życia są ze sobą ściśle powiązane. or-
ganizm ludzki został skonstruowany do ruchu, 
wymaga więc regularnych form aktywności fizycz-
nej w celu optymalnego rozwoju, w tym unikania 
wszelkich chorób. przez aktywność fizyczną należy 
rozumieć różnorodne zajęcia związane z wykony-
waniem ruchów przez mięśnie szkieletowe, które 
powodują wydatek energetyczny na wyższym po-
ziomie niż w spoczynku. Można tu wymienić czyn-
ności związane z wykonywaniem określonej pracy, 
np. prace porządkowe w domu, na działce, zwią-
zane z przemieszczaniem się, np. chodzenie, bie-
ganie, jazda na rowerze, na wrotkach1. właściwy 
poziom aktywności fizycznej odgrywa bardzo waż-
ną rolę w rozwoju somatycznym, motorycznym, 
społecznym i psychicznym młodego pokolenia. Ba-
dania prowadzone w obszarze nauk medycznych, 
nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej pokazu-
ją, że systematyczna aktywność fizyczna zwiększa 
wydolność organizmu, ogranicza zapadalność na 
wiele chorób, jak również wspiera proces leczenia 
i rekonwalescencji po przebytych urazach i choro-
bach. rozprawy naukowe dowodzą, że regularna 
aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko chorób ukła-
du krążenia, cukrzycy, raka piersi, raka trzonu ma-
cicy czy raka jelita grubego2.

wyniki badań wykazują na ogół pozytywny wpływ 
aktywności fizycznej na zachowanie prawidłowej 
wartości wskaźnika masy ciała3. zwiększanie aktyw-
ności fizycznej zmniejsza ryzyko otyłości i poprawia 
ogólną wydolność organizmu4. większa aktywność 
fizyczna zmniejsza ryzyko zgonu od 5% do 23%5. 
inny badacz zauważył, że co najmniej jedna godzi-
na umiarkowanej aktywności fizycznej zmniejsza 
ryzyko zgonu o 33%6. w badaniach naukowych 
wskazano też na istotny statystycznie spadek ryzy-
ka śmierci z przyczyn związanych z układem serco-

1 D. S. ward, r. p. Saunders, r. r. pate (2007), Physical activity 
interventions in children and adolescents, Human kinetics publ.

2 t. p. katzmarzyk, i. Janssen(2004), The economic costs as-
sociated with physical inactivity and obesity in Canada: an upda-
te, „Canadian Journal of Applied physiology”, vol. 29, no. 1, ss. 
90–115.

3 i. rashad (2007), Cycling: An increasingly untouched source of 
physical and mental health, nBer.

4 A. Baker, H. Sirois-leclerc, H. tulloch (2016), The Impact of 
Long-Term Physical Activity Interventions for Overweight/Obese 
Postmenopausal Women on Adiposity Indicators, Physical Capaci-
ty, and Mental Health Outcomes: A Systematic Review, “Journal of 
obesity”, vol. 2016/ iD 6169890, ss. 1–22.

5 S. Balia, M. A. Jones (2008), Mortality, lifestyle and socio-eco-
nomic status, “Journal of Health economics”, vol. 27, no. 1, ss. 
1–26.

6  S. Sabia, A. Dugravot, M. kivimaki, e. Brunner, M. J. Shipley, 
A. Singh-Manoux (2012), Effect of intensityand type of physical ac-
tivity on mortality: results from the Whitehall II cohort study, “Ame-
rican Journal of public Health”, vol. 102, no. 4, ss. 698–704.

wo-naczyniowym, przeciętnie o 35%7.zmniejszanie 
aktywności fizycznej może prowadzić do wzrostu 
ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną 
serca u kobiet i zawał serca u obu płci8.

interesujące są też doniesienia naukowe na te-
mat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie psy-
chiczne człowieka. regularna aktywność fizycz-
na wpływa na postępy w leczeniu depresji9. przy 
systematycznej aktywności fizycznej można także 
opóźniać procesy starzenia się. w przypadku osób 
aktywnych fizycznie aż o 42% jest niższe ryzyko 
spadku umiejętności kognitywnych, o 50% niższe 
ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera, jak 
również o 37% niższe ryzyko wystąpienia demen-
cji10.

Badania naukowe dowodzą też wpływu aktywno-
ści fizycznej na osiągnięcia edukacyjne dzieci i mło-
dzieży. wyniki eksperymentu przeprowadzonego 
wtrois-rivieres(Quebec, Canada) w latach 1970–
1977 pokazały wpływ zwiększonej aktywności fi-
zycznej uczniów (5 godzin wychowania fizycznego 
w tygodniu) na wyższe przeciętne wyniki w ma-
tematyce, ale niższe z języka obcego11. rezultaty 
innego eksperymentu wskazywały, że grupa ko-
rzystająca przez dwa lata z dodatkowych zajęć wy-
chowania fizycznego miała lepsze wyniki w czytaniu 
od grupy kontrolnej12. Uczestnictwo w rozgrywkach 
międzyszkolnych w czasie nauki podnosi prawdo-
podobieństwo ukończenia szkoły13. regularne bra-
nie udziału w pozaszkolnych zajęciach sportowych 
podnosi umiejętności kognitywne i niekognitywne 
uczniów, poprawia ich stan zdrowia oraz wywiera 
pozytywny wpływ na stan emocjonalny i kontakty 

7 S. Cheng, yu H., y. Chen, C. Chen,w. lien, p. yang, G. Hu 
(2013), Review Article: Physical Activity and Risk of Cardiovascular 
Disease Among Older Adults, “international Journal of Gerontolo-
gy”, vol.7, no.3, ss. 7133–7136.

8 C. B. petersen, M. Groneak, J. w. Helge, l. C. thygesen, p. 
Schnohr, J. S. tolstrup (2012), Changes in physical activity in leisu-
re time and the risk of myocardial infarction, ischemic heart dise-
ase, and all-causemortality, “european Journal of epidemiology”, 
vol. 27, no. 2, ss. 91–99.

9 J. krogh, M. nordentoft, J. Sterne, D. lawlor (2011), The ef-
fect of exercise in clinically depressed adults: Systematic review and 
meta-analysis of randomized controlled trials, “Journal of Clinical 
psychiatry”, vol. 72, no. 4, ss. 529–538.

10 D. laurin, r. verreault, J. lindsay, k. Macpherson, k. roc-
kwood (2001), Physical activity and risk of cognitive impairment 
and dementia in elderly persons, “Archives of neurology”, vol. 58, 
no. 3, ss. 498–504.

11 r. Shephard, F. trudeau (2008), Research on the Outcomes 
of Elementary School Physical Education, “the elementary School 
Journal”, no. 3, s. 251.

12  i. ericcson (2008), Motor Skills, Attention and AcademicAchie-
vements. AnInterventionStudy in School Years 1–3.„British educa-
tional research Journal”, vol. 34, no. 3, 301–313.

13 J. e. long, S. B. Caudill (1991), The Impact of Participation in 
Intercollegiate Athletics on Income and Graduation, „the review 
of economics and Statistics”, vol. 73, ss. 525–531.

WproWadzenie

dr Krzysztof Warchoł prof. oświaty

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
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społeczne14. Analiza wpływu aktywności fizycznej 
już na etapie edukacji przedszkolnej wykazała, 
że dziewczynki, które miały co najmniej 70 minut 
wychowania fizycznegow tygodniu, uzyskiwały 
lepsze wyniki w zakresie umiejętności matema-
tycznych i czytania15. Dane z niemieckiego panelu 
Socjo-ekonomicznego (GSoep) wskazują, że osoby, 
które w okresie nauki szkolnej uczestniczyły w po-
zaszkolnych zajęciach sportowych, osiągnęły póź-
niej wyższy poziom wykształcenia niż te, które nie 
uprawiały sportu16.

na podstawie przedstawionych powyżej wybra-
nych, pozytywnych aspektów systematycznej ak-
tywności fizycznej zauważyć można, że regularne 
uprawianie określonych form ćwiczeń fizycznych 
z uwzględnieniem ich tygodniowego wymiaru, od-
powiedniego poziomu intensywności oraz objęto-
ści jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego 
rozwoju człowieka – niezależnie od wieku. Jest to 
szczególnie istotne w odniesieniu do młodego po-
kolenia, czyli dzieci i młodzieży. 

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży powinna 
być nie tylko formą zabawy, ale także zachować 
wartości wychowawcze, które w życiu każdego 
człowieka nabierają znaczenia i wyrazu wraz z wie-
kiem17. Biorąc pod uwagę fakt naturalnej potrze-
by aktywności ruchowej już od najmłodszych lat, 
spośród wszystkich zabaw ruchowych szczególne 
znaczenie mają te, które pełnią funkcję stymulato-
ra rozwoju fizycznego oraz ukazywania emocji18.
Stwarzają jednocześnie możliwość kształtowania 
pozytywnych cech charakteru: zdyscyplinowania, 
dokładności, uczciwości, odpowiedzialności czy 

14 C. Felfe, M. lechner, A. Steinmayr (2011), Sports and Child 
Development, izA Dp no. 6105.

15 S. A. Carlson, J. e. Fulton, S. M. lee, l. M. Maynard, D. r. 
Brown, H. w. kohl iii, w. H. Dietz (2008), Physical Education and 
Academic Achievement in Elementary School: Data From the Early 
Childhood Longitudinal Study, “American Journal of public He-
alth”, vol. 98, no. 4, ss. 721–727.

16 C. pfeifer, t. Cornelissen (2010), The impact of participation 
in sports on educational attainment: New evidence from Germany, 
“economics of education review”, vol. 29, ss. 94–103.

17 J. Marcinkowski (2004), Aktywność fizyczna człowieka waż-
nym czynnikiem w kształtowaniu postaw prozdrowotnych [w:] J. 
Czerwiński [red.], Aktywność fizyczna potrzebą twórczego życia, 
Olsztyńska Szkoła Wyższa, olsztyn.

18 B. woynarowska, M. Jodkowska, A. oblacińska(2000), Samo-
ocena sprawności i aktywności fizycznej w czasie wolnym u młodzieży 
szkolnej w latach 1990–1998, „ped. pol.”, nr 75, ss. 29–33.

opanowania19.Dodatkowo warto również wspo-
mnieć, iż przygotowują dzieci i młodzież do bez-
problemowego współdziałania oraz współżycia 
w grupie, co przekłada się na łatwość budowania 
dobrych i zdrowych relacji w życiu dorosłym, za-
równo prywatnym, jak też zawodowym20.

Dzieci i młodzież podejmują różnorodne formy 
aktywności fizycznej, m.in. poprzez uczestnictwo 
w obligatoryjnych lekcjach wychowania fizycznego, 
w zabawach i grach ruchowych organizowanych na 
podwórkach, w zajęciach pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych (np. program SkS), w zawodach i rozgryw-
kach sportowych (program SzS) itp. natomiast ich 
codzienne nawyki – dotyczące spędzania czasu 
wolnego – uległy dość istotnym zmianom. obec-
nie duża część dzieci i młodzieży najwięcej swojego 
czasu poświęca na oglądanie telewizji, aktywność 
internetową oraz gry komputerowe. wszystko to 
prowadzi do dwóch najbardziej niebezpiecznych 
zjawisk i procesów zakłócających prawidłowy roz-
wój fizyczny młodego pokolenia, a mianowicie 
nadwagi i otyłości. według Światowej organizacji 
zdrowia otyłość w europie dotyka przeciętnie jed-
nego na trzech chłopców i jedną na pięć dziewczy-
nek w wieku od sześciu do dziewięciu lat.

istnieje zatem pilna i uzasadniona potrzeba po-
dejmowania działań i wprowadzania do szkół pro-
gramów, które będą podnosiły poziom aktywności 
fizycznej i ruchowej dzieci oraz młodzieży – takim 
rozwiązaniem może być prezentowany w tym 
opracowaniu „program Szkolenia Młodzieżowych 
organizatorów Sportu i Młodzieżowych Sędziów 
Sportowych”.

19 e. walendzik-zimna, A. Grzybowski (2003), Udział szkoły 
w kształtowaniu postaw młodzieży wobec aktywności ruchowej, 
Łódź.

 

20 z. Żukowska(1995), Potrzeby i styl życia człowieka wobec za-
grożeń cywilizacyjnych, „wychowanie Fizyczne i zdrowotne”, cz. 
3, ss. 5, 8.
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rozdział i

Dariusz Abramuk, Jacek Bigus, Krzysztof Warchoł 

ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe 

sportowego rozpoczynania rywalizacji,  y
umiejętności podziękowania za współzawod- y
nictwo, 
wiedzy, jak zachować się po zwycięstwie lub  y
porażce indywidualnej lub swojej drużyny, 
doceniania i uznawania umiejętności sporto- y
wych swoich rywali i przeciwników,
zorganizowania klasowych lub szkolnych za- y
wodów sportowych, np. systemem pucharo-
wym lub „każdy z każdym”, 
pełnienia roli sędziego pomocniczego, np. li- y
niowego lub punktowego, doceniania poziomu 
umiejętności sportowych swojej drużyny, ale 
też przeciwników czy rywali22.

przytoczone powyżej treści zapisów nowej pod-
stawy programowej wychowania fizycznego za-
równo na poziomie szkół podstawowych, jak i po-
nadpodstawowych są dowodem na to, że system 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 
który jest realizowany przez Szkolny związek Spor-
towy, obejmuje wymagania ogólne (cele kształce-
nia) oraz wymagania szczegółowe (treści kształ-
cenia) obligatoryjnego wychowania fizycznego na 
wszystkich poziomach edukacji.

1.2. igrzyska dzieci 

program rywalizacji sportowej w ramach igrzysk 
Dzieci skierowany jest do uczniów i uczennic klas 
i–vi szkół podstawowych. w ramach tego progra-
mu rozgrywane są następujące dyscypliny i konku-
rencje sportowe:
a) czwórbój lekkoatletyczny (bieg na 60 m, rzut pi-

łeczką palantową – 150 g, skok – dla całego zespo-
łu – w dal ze strefy lub wzwyż, bieg dla dziewcząt 
na 600 m i dla chłopców na 1000 m),

b) trójbój lekkoatletyczny (bieg na 60 m, skok w dal 
ze strefy, rzut piłeczką palantową – 80 g),

c) festiwal sztafet (dziewczęta: 4 x 100 m, sztafeta 
szwedzka: 400 m + 300 m + 200 m + 100 m, chłop-
cy: 4 x 100 m, sztafeta szwedzka: 400 m + 300 m + 
200 m + 100 m),

d) sztafetowe biegi przełajowe (dziewczęta i chłopcy: 
6-10 x 800-1000 m),

e) indywidualno-drużynowe biegi przełajowe (dziew-
częta młodsze i chłopcy młodsi: biegi na dystansie 
600 m, dziewczęta starsze i chłopcy starsi: biegi na 
dystansie 600-1000 m),

f) koszykówka (przepisy gry zmodyfikowane przez 
SzS),

g) piłka siatkowa – czwórki (przepisy gry zmodyfiko-
wane przez SzS),

22 rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 30 
stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz bran-
żowej szkoły ii stopnia.

1.1. działalność organizacyjna 
Szkolnego związku Sportowego 
w polsce

Szkolny związek Sportowy (dalej: SzS) jest or-
ganizacją pozarządową, działającą na rzecz dzieci 
i młodzieży szkolnej w zakresie edukacji prozdro-
wotnej, wychowania fizycznego, zajęć rekreacyj-
no-sportowych i zdrowotnych, a przede wszystkim 
sportu szkolnego. program działalności SzS jest 
powszechnie akceptowany przez władze państwo-
we i samorządowe, jak również przez ogół społe-
czeństwa. w programie SzS występują aspekty 
sportowe, aktywności fizycznej i ruchowej, eduka-
cji zdrowotnej, kulturowe i wychowawcze. wszyst-
ko to sprawia, że program ten jest mocno powią-
zany z koncepcją współczesnego systemu edukacji 
w polsce zarówno na poziomie szkół podstawo-
wych, jak i ponadpodstawowych. w tym miejscu 
warto przytoczyć zapisy podstawy programowej 
wychowania fizycznego dla szkół podstawowych, 
w których są bezpośrednie ustalenia związane 
z aktywnością sportową dzieci i młodzieży. reali-
zacja tzw. kompetencji społecznych nakłada na na-
uczyciela wychowania fizycznego obowiązek włą-
czania uczniów do uczestniczenia w sportowych 
rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stoso-
wania zasad „czystej gry”: szacunku dla rywala, 
respektowania przepisów gry, podporządkowania 
się decyzjom sędziego, właściwego zachowania się 
w sytuacji zwycięstwa i porażki czy podziękowania 
za wspólną grę. Uczeń powinien także pełnić rolę 
organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych 
zawodów sportowych, jak również wyjaśniać zasa-
dy kulturalnego kibicowania21.

zapisy nowej podstawy programowej wychowa-
nia fizycznego dla szkół ponadpodstawowych – 
w treściach kompetencji społecznych – odnoszą się 
również do aktywności sportowej młodzieży. Uczeń 
w szkole ponadpodstawowej powinien pełnić rolę 
organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w za-
wodach sportowych i imprezach rekreacyjnych; 
podejmować inicjatywy indywidualne i zespołowe, 
m.in. w zakresie:

uczestniczenia w rozgrywkach i zawodach kla- y
sowych jako zawodnik, np. w sportach indywi-
dualnych i zespołowych, 
respektowania zasady fair play,  y

21 rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 14 
lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowa-
nia przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
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h) piłka ręczna (przepisy gry zmodyfikowane przez 
SzS),

i) piłka nożna (przepisy gry zmodyfikowane przez 
SzS),

j) unihokej (przepisy gry zmodyfikowane przez SzS),
k) koszykówka 3x3 (przepisy gry zmodyfikowane 

przez SzS),
l) rugby tAG,
m) pływanie (dziewczęta i chłopcy: sztafety 6 x 25 m 

stylem dowolnym, zawody indywidualne – stylem 
motylkowym, klasycznym, grzbietowym i dowol-
nym na dystansie 50 m),

n) tenis stołowy – zawody drużynowe,
o) badminton – zawody drużynowe,
p) szachy – zawody drużynowe,
q) narciarstwo biegowe (zawody indywidualne i dru-

żynowe, chłopcy i dziewczęta 2 km techniką kla-
syczną).23

zawody w ramach programu igrzysk Dzieci są roz-
grywane od szczebla zawodów szkolnych, poprzez 
zawody miejsko-gminne, powiatowe, rejonowe 
(strefowe), półfinały i finały wojewódzkie, do za-
wodów na szczeblu krajowym. ilość oraz szczebel 
rozgrywania zawodów jest determinowany liczbą 
szkół i osób biorących udział w poszczególnych 
rozgrywkach i zawodach.

1.3.  igrzyska Młodzieży Szkolnej

rywalizacja sportowa młodzieży w ramach pro-
gramu igrzysk Młodzieży Szkolnej skierowana jest 
do uczniów i uczennic klas vii–viii szkół podstawo-
wych. program ten przewiduje rozgrywanie nastę-
pujących dyscyplin i konkurencji sportowych:
a) szkolna drużynowa liga lekkoatletyczna:
dziewczęta:

blok szybkościowy: 100 m, 300 m, 80 m ppł.,  y
300 m ppł., 
blok wytrzymałościowy: 600 m, 1000 m,  y
blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż,  y
blok rzutowy: pchnięcie kulą – 3 kg, rzut oszcze- y
pem – 600 g, rzut dyskiem 0,75 kg, 
sztafeta 4 x 100 m,  y

chłopcy:
blok szybkościowy: 100 m, 300 m, 110 m ppł.,  y
300 m ppł., 
blok wytrzymałościowy: 600 m, 1000 m,  y
blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż,  y
blok rzutowy: pchnięcie kulą – 5 kg, rzut oszcze- y
pem – 600 g, rzut dyskiem – 1 kg,
sztafeta 4 x 100 m. y

b) festiwal sztafet 
dziewczęta i chłopcy:

4 x 100 m,  y
sztafeta olimpijska: 800 m + 400 m + 200 m  y
+ 100 m, 

c) sztafetowe biegi przełajowe (dziewczęta i chłopcy: 
6-10 x 800-1200 m),

23 kalendarz i regulaminy imprez sportowych wchodzących 
w skład ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół 
na rok szkolny 2022/2023

d) indywidualno-drużynowe biegi przełajowe (dziew-
częta: biegi na dystansie 800-1200 m, chłopcy: bie-
gi na dystansie 1000-1500 m),

e) koszykówka (przepisy gry zmodyfikowane przez 
SzS),

f) piłka siatkowa (przepisy gry zmodyfikowane przez 
SzS),

g) piłka ręczna (przepisy gry zmodyfikowane przez 
SzS),

h) piłka nożna (przepisy gry zmodyfikowane przez 
SzS),

i) unihokej (przepisy gry zmodyfikowane przez SzS),
j) koszykówka 3x3 (przepisy gry zmodyfikowane 

przez SzS),
k) pływanie (dziewczęta i chłopcy: sztafety 6 x 50 m 

stylem dowolnym, zawody indywidualne – stylem 
motylkowym, klasycznym, grzbietowym i dowol-
nym na dystansie 50 m),

l) tenis stołowy – zawody drużynowe,
m) badminton – zawody drużynowe,
n) szachy – zawody drużynowe,
o) narciarstwo biegowe (zawody indywidualne i dru-

żynowe, chłopcy i dziewczęta 3 km techniką kla-
syczną)24.

zawody w ramach programu igrzysk Młodzieży 
Szkolnej są rozgrywane również od szczebla zawo-
dów szkolnych, poprzez zawody miejsko-gminne, 
powiatowe, rejonowe (strefowe), półfinały i finały 
wojewódzkie, do zawodów na szczeblu krajowym. 
ilość oraz szczebel rozgrywania zawodów jest de-
terminowany liczbą szkół i osób biorących udział 
w poszczególnych rozgrywkach i zawodach.

1.4. Licealiada

trzecim poziomem rozgrywania sportowych za-
wodów szkolnych jest tzw. licealiada. tym progra-
mem jest objęta młodzież uczęszczająca do szkół 
ponadpodstawowych. program licealiady obej-
muje rozgrywanie następujących dyscyplin i kon-
kurencji sportowych:
a) szkolna liga lekkoatletyczna 
dziewczęta:

blok szybkościowy: 100 m, 200 m, 400 m,  y
blok wytrzymałościowy: 800 m, 1500 m,  y
blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż,  y
blok rzutowy: pchnięcie kulą – 3, 4 kg, rzut  y
oszczepem – 500, 600g, rzut dyskiem– 1 kg, 
sztafeta 4 x 100 m,  y

chłopcy:
blok szybkościowy: 100 m, 200 m, 400 m,  y
blok wytrzymałościowy: 800 m, 1500 m,  y
blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż,  y
blok rzutowy: pchnięcie kulą – 5, 6, 7,26 kg, rzut  y
oszczepem – 700, 800 g, rzut dyskiem – 1,5, 
1,75, 2,0 kg, 
sztafeta 4 x 100 m), y

b) festiwal sztafet 
dziewczęta i chłopcy: 

4 x 100 m,  y
4 x 400 m, y

24 tamże
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c) sztafetowe biegi przełajowe (dziewczęta i chłopcy 
6-10 x 800-1200 m),

d) indywidualno-drużynowe biegi przełajowe (dziew-
częta: biegi na dystansie 1000-1500 m, chłopcy: 
biegi na dystansie 1200-2000 m),

e) koszykówka (przepisy gry zmodyfikowane przez 
SzS),

f) piłka siatkowa (przepisy gry zmodyfikowane przez 
SzS),

g) piłka ręczna (przepisy gry zmodyfikowane przez 
SzS),

h) piłka nożna (przepisy gry zmodyfikowane przez 
SzS),

i) unihokej (przepisy gry zmodyfikowane przez SzS),
j) koszykówka 3x3 (przepisy gry zmodyfikowane 

przez SzS),
k) pływanie (dziewczęta i chłopcy: sztafety 6 x 50 m 

stylem dowolnym, zawody indywidualne – stylem 
motylkowym, klasycznym, grzbietowym i dowol-
nym na dystansie 50 m),

l) tenis stołowy – zawody drużynowe,
m) badminton – zawody drużynowe,
n) szachy – zawody drużynowe25.

zawody w ramach programu licealiady są roz-
grywane również od szczebla zawodów szkolnych, 
poprzez zawody powiatowe, rejonowe (strefowe), 
półfinały i finały wojewódzkie, aż do zawodów na 
szczeblu krajowym. ilość oraz szczebel rozgrywa-
nia zawodów zależy od liczby szkół i osób biorących 
udział w poszczególnych rozgrywkach i zawodach.

oprócz ww. dyscyplin każdy wojewódzki SzS 
wprowadza na swoim terenie działania dyscypliny 
popularne w środowisku, cieszące się dużym zain-
teresowaniem startujących dzieci i młodzieży. Są 
to np. 

gimnastyka (podkarpackie), y
dwubój (dolnośląskie), y
strzelectwo (dolnośląskie, podlaskie, warmiń- y
sko-mazurskie),
ringo (mazowieckie, warmińsko-mazurskie), y
biegi na orientację (dolnośląskie, podlaskie,  y
śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie),
kolarstwo górskie (małopolskie, warmińsko- y
mazurskie),
łyżwiarstwo (dolnośląskie, podkarpackie, pod- y
laskie, śląskie),
snowboard (dolnośląskie, małopolskie), y
gry i zabawy dla dzieci (małopolskie, opolskie,  y
podkarpackie, świętokrzyskie),
wędkarstwo (opolskie, warmińsko-mazurskie), y
aerobik (podlaskie), y
warcaby (wielkopolskie). y

1.5. inne programy

Szkolny związek Sportowy prowadzi też kom-
pleksowe programy aktywności fizycznej skiero-
wane do dzieci i młodzieży na różnych szczeblach 
edukacji szkolnej. Jednym z największych tego typu 
programów jest Szkolny klub Sportowy, którego 
wojewódzkie SzS są operatorami w większości wo-

25  tamże

jewództw. w ramach SkS-u grupa uczniów bierze 
udział dwa razy w tygodniu w zajęciach sportowo-
rekreacyjnych trwających po 60 minut. Dodatkowo 
nauczyciele mają też obowiązek dwa razy w trakcie 
każdej edycji programu przeprowadzić trzy próby 
testu sprawności fizycznej. 

Jednostki wojewódzkie SzS realizują także bar-
dzo ciekawe lokalne programy aktywności fizycz-
nej dzieci i młodzieży. Są to np.:

program „Sprawny Dolnoślązaczek” (dolnoślą- y
skie) – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć spor-
towych dla dzieci z klas i-iii Sp;
program „Akademia Małych zdobywców” (pod- y
karpackie) – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla dzieci z klas i-iii Sp;
wielkopolski turniej orlikA (wielkopolskie) –  y
cykl turniejów piłkarskich i koszykarskich dla 
dzieci i młodzieży;
Świętokrzyska Miniolimpiada (świętokrzyskie)  y
– turnieje gier i zabaw dla dzieci;
Bieg po zdrowie (pomorskie) – cykl imprez bie- y
gowych dla dzieci i młodzieży;
program „Umiem pływać” (podlaskie, święto- y
krzyskie) – nauka i doskonalenie pływania dla 
najmłodszych;
„Małopolska liga w biegach narciarskich” (ma- y
łopolskie) – cykl imprez narciarskich dla dzieci 
i młodzieży;
Dolnośląski eurofit (dolnośląskie) – realiza- y
cja testów sprawnościowych diagnozujących 
sprawność fizyczną dzieci i młodzieży.

inne programy, które trzeba w tym miejscu wymie-
nić, to ogólnopolskie przedsięwzięcia:

„Gimnastyka dla zdrowia” – zajęcia sportowe  y
dla uczniów szkół podstawowych z elementa-
mi gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;
„Sprawny niepełnosprawny” – organizacja za- y
jęć sportowych dla osób niepełnosprawnych;
„Aktywna Szkoła” – konkurs na ciekawe progra- y
my usportowienia szkół;
„ok.rUCH!” – cykl zajęć sportowych dla dziew- y
cząt ze szkół ponadpodstawowych;
„kształcenie animatorów sportu szkolnego”  y
i realizowane w ramach tego przedsięwzięcia 
kursy Młodzieżowych organizatorów Sportu 
i Młodzieżowych Sędziów Sportowych.

nie możemy również zapomnieć o organizowa-
nych corocznie w każdym województwie: 

wojewódzkich inauguracjach sportowego roku  y
szkolnego,
wojewódzkich podsumowaniach współzawod- y
nictwa sportowego szkół i samorządów;
warsztatach i konferencjach szkoleniowych dla  y
nauczycieli wychowania fizycznego i działaczy 
sportu szkolnego.

Szkolny związek Sportowy to również wydawa-
ne corocznie kalendarze szkolnych imprez spor-
towych (ogólnopolski i wojewódzkie), prowadze-
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nie stron internetowych (w tym bardzo pomocny 
przy organizacji zawodów każdego szczebla – 
System rejestracji Szkół), wydawanie materia-
łów szkoleniowych dla nauczycieli wychowania 
fizycznego.

Działalność SzS dotyczy nie tylko czy wyłącznie 
aktywności sportowej dzieci i młodzieży na różnych 
poziomach edukacji szkolnej. związek popularyzuje 
też szeroko rozumianą wiedzę o kulturze fizycznej 
poprzez organizację konkursów plastycznych i fo-
tograficznych, jak również związanych z zasadą fair 
play. konkurs plastyczny „Sport w wyobraźni ucznia” 
jest adresowany do uczniów uzdolnionych plastycz-
nie. Dzieci i młodzież – przy zastosowaniu dowolnej 
techniki: malarstwa, rysunku, grafiki, collage’u, rzeź-
by oraz technik mieszanych – ukazują związki sportu 
z kulturą. konkurs „Sport w obiektywie” obejmuje wy-
konanie zdjęć o tematyce sportowej z wyeksponowa-
niem udziału dzieci i młodzieży oraz akcentów zwią-

zanych z SzS. natomiast konkurs „Fair play” polega 
na zgłaszaniu osób (uczniów, nauczycieli, trenerów, 
zespołów, drużyn, organizatorów lub kibiców spor-
towych), którzy swoim postępowaniem lub szcze-
gólnym czynem przyczynili się do propagowania idei 
czystej sportowej walki, bez względu na osiągnięty 
wynik. Swoim zachowaniem pomogli, narażając się 
bądź poświęcając swoje szanse wygranej, dając tym 
samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych 
praw w sporcie oraz swojej humanitarnej postawie 
wobec drugiego człowieka lub zespołu.

na koniec tej części opracowania należy stwier-
dzić, że Szkolny związek Sportowy – działający 
w obszarze szkolnej kultury fizycznej przez blisko 
70 lat – wypracował dobry, zbieżny z celami i zada-
niami współczesnej edukacji program aktywności 
fizycznej, sportowej i innej skierowany do wszyst-
kich uczniów na miarę ich rzeczywistych potrzeb 
rozwojowo-zdrowotnych i ruchowych.
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rozdział ii

Mirosław Płotka, Urszula Górska, Jacek Bigus 

PROGRAM KURSU 
„MŁODZIEŻOWEGO ORGANIZATORA SPORTU” 

propozycja szkolenia Młodzieżowego organizatora Sportu (dalej: MoS) skiero-
wana jest do grupy usportowionych uczniów, ale również do młodzieży wyka-
zującej się zainteresowaniami i zdolnościami organizatorskimi, chcącej uczest-
niczyć w życiu sportowym szkoły. Działania mają również umożliwić nabycie 
wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia, organizacji 
zawodów sportowych oraz organizacji czasu wolnego w sposób aktywny. peł-
niona rola ucznia-lidera sportu szkolnego jest realizowana w formie tzw. wo-
lontariatu.

przez „Młodzieżowego organizatora Sportu” (dalej: „MoS”) rozumie się ucznia 
szkoły podstawowej klas vii–viii lub szkoły ponadpodstawowej, który ukończył 
14. rok życia oraz ukończył z pozytywną oceną kurs dla „Młodzieżowych or-
ganizatorów Sportu” organizowany zgodnie z tematyką programu MoS przez 
Szkolny związek Sportowy i jest przygotowany do pełnienia funkcji wolonta-
riusza wspierającego organizację zawodów sportowych organizowanych przez 
szkoły, gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty, w ramach współza-
wodnictwa sportowego.

Kurs MoS podzielony jest na 2 etapy:

Część teoretyczna: zapoznanie się i opanowanie przez uczestników materia-
łów dydaktycznych w formie opracowanych zagadnień. Uczeń ma zrozumieć 
treści zagadnienia. ta część kończy się testem sprawdzającym, który uczeń 
musi zaliczyć, aby móc przystąpić do drugiego etapu.
Część praktyczna: udział ucznia w życiu sportowym szkoły, organizacja imprez 
sportowych szkoły pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego, który 
pomaga praktycznie zastosować zdobytą przez kursanta wiedzę. Umiejętno-
ści praktyczne „Młodzieżowego organizatora Sportu” można pogłębić podczas 
zorganizowanego wyjazdu na konsultacje.

Tematyka szkolenia „Młodzieżowych Organizatorów Sportu”
część i. teoretYczNa (10 zagadnień – 20 godzin)
część ii. praKtYczNa (10 godzin)

pełnienie roli asystenta nauczyciela podczas prowadzonych zajęć spor- ■
towych.
wspólne przygotowanie zawodów sportowych, wypełnienie stosownych  ■
protokołów.
pełnienie roli sędziów podczas gier zespołowych i indywidualnych. ■
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zaGadnienie i
 

CELE I ZADANIA SPORTU 
SZKOLNEGO

Codzienna aktywność fizyczna została zastąpiona 
grą na komputerze, zabawą z komórką – dotyczy to 
szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej. zanikają pod-
stawowe formy przemieszczania się, na przykład cho-
dzenie piechotą do szkoły. Gwałtowny rozwój branży 
komputerowej służy przede wszystkim rozrywce, 
umacnia wśród dzieci i młodzieży tendencję do spę-
dzania wolnego czasu przy grach komputerowych 
i telewizyjnych. wśród młodzieży notuje się osłabie-
nie mięśni, zdolności koordynacji i reagowania oraz 
niską ogólną sprawność fizyczną. prawie 80% popu-
lacji w wieku 8–18 lat ma stwierdzone wady postawy, 
co czwarte dziecko cierpi na otyłość26. taki stan rze-
czy obserwujemy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

Najwłaściwszym miejscem dla 
przeciwdziałania tendencji do braku ruchu 

wśród dzieci i młodzieży jest szkoła – 
aktywna szkoła.

wychowanie fizyczne, przedmiot obowiązkowy 
w szkole, ściśle związane jest ze sportem szkolnym. 
nie można oddzielić od siebie tych obszarów funk-
cjonujących w życiu każdej szkoły. pewne elementy 
sportu realizowane są już na lekcjach wychowania 
fizycznego w klasach edukacji wczesnoszkolnej, 
a pełna kontynuacja na zajęciach sportowych, po-
zalekcyjnych. tabela poniżej przedstawia cele spor-
tu szkolnego w powiązaniu wychowania fizycznego 
z zajęciami sportowymi pozalekcyjnymi.

Wychowanie 
fizyczne 

Pozalekcyjne 
zajęcia sportowe 

Cele i zadania 
Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia  ■
Wdrażanie do systematycznego uddziału w zajęciach  ■
sportowych. 
Udział we współzawodnictwie sportowym.  ■
Podnoszenie umiejętności w wybranych dyscyplinach  ■
sportowych.
Rozwijanie własności motorycznych.  ■
Promowanie postawy fair play.  ■
Lepsze wykorzystanie infrastruktury istniejących obiek- ■
tów sportowych. 
Zaangażowanie dużej grupy uczniów o różnym poziomie  ■
sprawności 

Tab. 1. Cele i zadania sportu szkolnego realizowane na 
lekcjach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęć 
sportowych

26 Sposób na lepsze życie – sport w szkole, „wychowanie Fi-
zyczne i zdrowotne”.

Wiek szkolny to najlepszy okres dla 
krzewienia aktywności fizycznej 

i jednocześnie wykształcenia tego nawyku 
na przyszłość.

zadania
organizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych 

w celu podnoszenia sprawności i umiejętności 
sportowych w różnych dyscyplinach sportowych 
indywidualnych i drużynowych.

każda szkoła ma wypracowany swój model zajęć 
sportowych. na terenie placówek oświatowych re-
alizowane są różne projekty sportowe, chociażby 
projekt „Szkolny klub Sportowy”, który daje moż-
liwość doskonalenia ulubionej dyscypliny. Jednak 
niezmiernie ważne jest, aby cała działalność zwią-
zana z wychowaniem fizycznym oraz sportowy-
mi zajęciami pozalekcyjnymi stanowiła jedną lo-
giczną całość. wszystkie poczynania powinny być 
związane z rozwojem fizycznym i zdrowiem dzieci 
i młodzieży szkolnej, a także z utrwaleniem pozy-
tywnych nawyków dotyczących uprawiania sportu 
i rekreacji.

Przykładowe formy zajęć przedstawia tabela
poniżej.

Formy zajęć Charakterystyka Cele

Zajęcia wychowa-• 
nia fizycznego

Uczniowie klas 
IV–VIII

4 godziny w tygo-• 
dniu,
lekcje fakultatyw-• 
ne, obligatoryjne
2+2;1+3 (zajęcia • 
do wyboru)

Realizacja podsta-• 
wy programowej 
wychowania 
fizycznego
Elementy rywaliza-• 
cji sportowej

Szkolne Igrzyska • 
Dzieci

Szkolne Igrzyska • 
Młodzieży Szkolnej

Licealiada• 

Roczniki klasy VI • 
i młodsi

Roczniki klas • 
VII–VIII

Roczniki klas szkół • 
ponadpodstawo-
wych

Zaspokajanie • 
zainteresowań 
sportowych
Doskonalenie • 
i rozwój nabytych 
umiejętności
Ewaluacja przebie-• 
gu szkolenia

Zajęcia w sekcjach • 
sportowych

Uczestniczą • 
uczniowie zakwali-
fikowani do sekcji 
za zgodą rodziców

Szkolenie zawod-• 
ników
Udział w zawodach • 
sportowych na 
różnym szczeblu

Zajęcia w ramach • 
pozyskanych 
projektów, np. 
„Szkolnego Klubu 
Sportowego”

Udział uczniów • 
nieobjętych 
specjalistycznym 
szkoleniem, dyscy-
plina do wyboru

Kształtowanie • 
rozwoju fizycznego 
uczniów
Profilaktyka • 
prozdrowotna

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
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Chłopcy

1. 

2. 

3. 

4. 

 5. 

Stworzenie systemu szkolnego 
współzawodnictwa sportowego 
opartego na rywalizacji klas, szkół
rywalizacja indywidualna i zespołowa jest jed-
nym z głównych celów zajęć sportowych w szkole. 
Uczniowie od najmłodszych lat chętnie ubiegają się 
o zwycięstwo. walka sportowa jednak często po-
woduje liczne napięcia między zawodnikami i ze-
społami rywalizującymi ze sobą. Dlatego zasada 
fair play powinna dotyczyć wszystkich uczestników 
każdego widowiska sportowego – zawodników, 
a także kibiców.

określenie FAIR PLAY oznacza nie tylko przestrze-
ganie przepisów. obejmuje także pojęcie przyjaźni, 
szacunku do innych i współzawodnictwa utrzyma-
nego zawsze w duchu sportowym. zmierza do wy-
eliminowania oszustw, cwaniactwa, dopingu, prze-
mocy fizycznej i słownej, nierównych szans27.

zadanie do wykonania
Zadanie: Czy pamiętasz i możesz podać przykład 
zachowania fair play podczas rozgrywek sporto-
wych, w których uczestniczyłeś?

planowanie szkolnych zawodów 
sportowych w szkole
1. zawody sportowe powinny być ogólnodostęp-

ne, niezależnie od płci, wieku i uzdolnień spor-
towych.

2. program powinien być zbieżny z zainteresowa-
niami uczniów.

3 . zawody mają charakter powszechny, należy 
zapewnić wyrównany poziom uczestniczących, 
systematyczność i cykliczność ich przeprowa-
dzenia, prostotę i atrakcyjność.

4 . program zawodów powinien być dostosowany 
do pór roku, np. biegi przełajowe – jesień, wio-
sna, lato.

5 . zawody nie mogą być ukierunkowane na naj-
lepszych sportowców klasy czy szkoły.

6 . w systemie rozgrywek Szkolnego związku Spor-
towego obowiązują kategorie wiekowe:
igrzyska Dzieci – rocznik klasy vi i młodsi. y
igrzyska Młodzieży Szkolnej– roczniki klas vii–viii. y
licealiada – roczniki klas i–v szkół ponadpod- y
stawowych.

27 „Sportowy kodeks etyczny” „Fair play – drogą do zwycię-
stwa”, lider 3.2005.

Tydzień sportu • 
szkolnego

Rozgrywki • 
sportowe między 
klasami, oddzia-
łami w szkołach, 
w kategoriach 
wiekowych

Kształtowanie • 
sprawności fizycz-
nej, doskonalenie 
umiejętności 
technicznych, pro-
mowanie zasady 
fair play

Szkolna liga gier • 
zespołowych

Wybrane dyscypli-• 
ny przez uczniów

Doskonalenie • 
techniki i taktyki 
gry

Szkolne turnieje • 
klasyfikacyjne, 
np. w tenisie 
stołowym

Turniej otwarty, • 
kategorie wieko-
we: skrzat, żak, 
młodzik, kadet

Doskonalenie • 
techniki gry, 
utrwalenie przepi-
sów gry

Ćwiczenia • 
śródlekcyjne przy 
otwartych oknach

Uczniowie danej • 
klasy

Dotlenienie • 
organizmu

Tab. 2. Formy szkolnych zajęć wychowania fizycznego 
i sportu

zadanie do wykonania
Wypełnij: zaproponuj inne formy zajęć.

Formy zajęć Charakterystyka Cele

Pytanie: Czy uczniowie powinni mieć wpływ na 
wybór dyscypliny sportowej realizowanej na zaję-
ciach pozalekcyjnych?

taK – Nie

Jeżeli tAk, to dlaczego (uzasadnij)?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zadanie do wykonania
wypisz dyscypliny sportowe, które według Ciebie 
szkoła powinna realizować na zajęciach pozalek-
cyjnych z podziałem na dziewczęta i chłopców:

Dziewczęta

1. 

2. 

3. 

4. 

 5. 
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7. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpie-
czeństwo, przygotowanie obiektu i sprzętu.

8. Uczeń biorący udział w zawodach sportowych 
powinien mieć zgodę rodziców.

   
rywalizacja sportowa

zawody sportowe w systemie współzawodnic-
twa sportowego dzieci i młodzieży spełniają wiele 
funkcji, wśród nich: szkoleniową, widowiskową, 
motywacyjną, wychowawczą. wszystkie są bar-
dzo ważne, dlatego organizator powinien mieć 
te aspekty na uwadze. Jednocześnie należy na 
etapie prac organizacyjnych uwzględnić rozwój 
osobniczy uczestników rozgrywek28. poniżej zo-
stała przedstawiona najbardziej słuszna propo-
zycja rywalizacji sportowej z podziałem na klasy 
i oddziały.

SzKoła podStaWoWa
KLASA I – KLASA II KLASA III – KLASA IV

KLASA V – KLASA VI KLASA VII – KLASA VIII

SzKoła poNadpodStaWoWa
KLASA I – KLASA II KLASA III – KLASA IV

Tab. 3. Rywalizacja między klasami i oddziałami

zadanie do wykonania
Zadanie: która odpowiedź jest prawidłowa (a, b, c) 
– dotyczy wieku startujących w systemie rozgrywek 
Szkolnego związku Sportowego w kategorii igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź:

a) 2001–2002–2003
b) 2009–2008
c) 2014–2013–2012

Skorzystaj z „kalendarza imprez sportowych woje-
wódzkiego Szkolnego związku Sportowego”.

Umożliwienie uczestnictwa 
w sporcie szkolnym jak największej 
liczby uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, którzy nie 
uczestniczą w zorganizowanych 
formach aktywności fizycznej.

Ministerstwo Sportu i turystyki w „programie roz-
woju Sportu do roku 2020” dokonało podsumowa-
nia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w pol-
sce. niektóre tezy przedstawiają się następująco:

zdecydowana większość dzieci i młodzieży nie  y
spełnia minimalnego poziomu aktywności fi-
zycznej niezbędnej do prawidłowego rozwoju. 
odsetek młodzieży podejmującej aktywność fi-

28  z. Chromiński (1987), Aktywność ruchowa dzieci i młodzie-
ży, instytut wydawniczy związków zawodowych.

zyczną maleje wraz z wiekiem; jest także wyraź-
nie niższy wśród dziewcząt.
około 1/5 dzieci i młodzieży regularnie nie  y
uczestniczy w zajęciach wychowania fizyczne-
go.
Drastyczny spadek poziomu aktywności fizycz- y
nej cechuje dziewczęta w wieku 14–17 lat. 
w związku z ekspansją rozrywek elektronicz- y
nych, wymuszających spędzanie czasu w pozycji 
siedzącej, należy zwrócić szczególną uwagę na 
podniesienie atrakcyjności zajęć sportowych, 
co umożliwiłoby podejmowanie aktywności 
sportowej przez dzieci i młodzież w większym 
wymiarze.
przedstawione powyżej tezy nie są optymistycz-

ne. organizacje sportowe działające na terenie 
szkoły oraz pozaszkolne powinny czynić starania 
w kierunku mobilizacji uczniów, szczególnie tych 
mało aktywnych, do efektywnego udziału w za-
jęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach 
pozalekcyjnych. należy stworzyć warunki do jak 
najlepszego wykorzystania infrastruktury spor-
towej na terenie szkoły lub w okolicy.

podSUMoWanie
1. Codzienna aktywność fizyczna została zastą-

piona rozrywką przy komputerze, zabawami 
z komórką, co wpływa negatywnie na aktywny 
i zdrowy styl życia.

2. Systematyczny udział uczniów w lekcjach wy-
chowania fizycznego i zajęciach sportowych po-
zalekcyjnych ma ogromny wpływ na sprawność 
fizyczną i prawidłowy rozwój cech motorycz-
nych.

3. lekcje wychowania fizycznego, zajęcia pozalek-
cyjne oraz udział w rozgrywkach sportowych są 
ściśle powiązane, tworzą ogólnoszkolny obraz 
sportu szkolnego.

4. Ciekawe formy zajęć sprzyjają rozwojowi sportu 
szkolnego, mogą zainteresować uczniów stro-
niących od aktywności fizycznej.

5. w tworzonym systemie rozgrywek szkolnych 
trzeba zachować podział klas i roczników zbliżo-
nych do siebie.

6. każda rywalizacja sportowa powinna opierać 
się na zasadzie fair play. 

Kalkulator BMi dla dzieci i młodzieży

zadanie do wykonania
oblicz wskaźnik masy ciała za pomocą kalkulato-
ra BMi Body Mass index (w skrócie BMi) dla dzieci 
i młodzieży. 
BMi jest wyliczane z prostego wzoru, w którym 
masa ciała w kilogramach dzielona jest przez 
wzrost w metrach podniesiony do potęgi drugiej. 
obliczanie BMi dzieci, nastolatków i młodzieży jest 
zależne od wieku i płci.

BMI =   masa
   (wzrost)2
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Skład masy ciała, wzrost i wiek dziewczynek i chłop-
ców podlega ciągłym zmianom, dlatego naukowcy 
opracowali specjalne wskaźniki dla dzieci i młodzie-
ży z podziałem na płeć – tzw. per(centyle); znajdują 
one zastosowanie dla osób w wieku 2–20 lat.

interpretacja wyników

Klasyfikacja Wartość

Niedowaga < 5 centyli

Szczupłość 5 ÷ poniżej 25 centyli

Waga prawidłowa 25 ÷ poniżej 85 centyli

Nadwaga 85 ÷ poniżej 95 centyli

Otyłość ≥ 95 percentyli

kalkulator BMi znajdziecie na stronie: 
www.odzywianie.info.pl/kalkulatory-zywieniowe/kal-
kulator-bmi-dla-dzieci-i-mlodziezy

Imię i nazwisko Percentyle Interpretacja 
wyniku

próba ruffiera – to test oceniający wydolność fi-
zyczną człowieka.
test polega na oznaczeniu tętna spoczynkowego, 
a następnie wykonaniu 30 przysiadów w ciągu 1 mi-
nuty i dwukrotnym oznaczeniu tętna: bezpośred-
nio po próbie i po 1 minucie wypoczynku w pozycji 
siedzącej. tętno mierzy się przez 15 s i wynik mno-
ży się przez 4. rezultaty podstawia się do wzoru:

IR = [(A+B+C) – 200] / 10
gdzie:
ir– wskaźnik ruffiera,
A– tętno spoczynkowe,
B– tętno bezpośrednio po wysiłku,
C– tętno po 1 minucie wypoczynku.

zatem od sumy wyników A, B i C odejmujemy 200 
i dzielimy to, co otrzymaliśmy, przez 10. następnie 
sprawdzamy, gdzie mieści się nasz wskaźnik ruf-
fiera.

Ocena wydolności na podstawie uzyskanego 
wskaźnika Ruffiera:

0,0 – bardzo dobra, y
0,1–5,0 – dobra, y
5,1–10 – dostateczna, y
powyżej 10 – niewystarczająca. y
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zaGadnienie ii

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

Krótki zarys  histori Szkolnego związku 
Sportowego
w latach 50. xx w. funkcjonujące w tym czasie or-
ganizacje „zryw” połączyły się ze szkolnymi i mię-
dzyszkolnymi klubami sportowymi, dzięki czemu 
powstały odpowiednie warunki do powołania no-
wego związku sportowego.
1. w dniach 26 i 27 października1957 r. podczas ii 

zjazdu organizacji „zryw” dołączyli przedstawi-
ciele SkS i MkS szkół ogólnokształcących, wspól-
nie ukonstytuowali i zjazd nowej organizacji 
i utworzyli Szkolny związek Sportowy – pierw-
szą i jedyną tego typu organizację sportową dla 
młodzieży szkolnej. Daty te uznano umownie za 
początek Szkolnego związku Sportowego.

2. w latach 1958–1969 związek umocnił się, liczba 
międzyszkolnych klubów sportowych wzrosła 
do 300, a liczba szkolonych w klubach zawodni-
ków do 4200029.

3. w latach 1970–1975 uznano, że podstawowym 
ogniwem związku jest szkolny klub sportowy. 
Duże znaczenie dla dalszego rozwoju SzS miało 
też rozbudowanie jego struktury przez powoła-
nie w 1964 r. zarządów powiatowych, a w 1975 r. 
zarządów gminnych SzS.

4. wymienione lata to okres wielu nowych inicja-
tyw. Szczególnie imponującą imprezą były ogól-
nopolskie letnie i zimowe igrzyska Młodzieży 
Szkolnej. liczba szkolnych klubów sportowych 
wzrosła do około 14 000, liczba członków związ-
ku przekroczyła milion.

5. w 1976r. Szkolny związek Sportowy otrzymał 
sztandar ufundowany przez zHp.

6. w latach 1985–1995 SzS decentralizuje się. 
wszystkie wojewódzkie oddziały uzyskały sa-
modzielność prawną i działają jako wojewódz-
kie szkolne związki sportowe.

Szkic strukturalny SZS przedstawia rycina 1.

Zarząd Krajowy
Szkolnego Związku Sportowego

Zarząd Wojewódzki
Szkolnego Związku Sportowego

Zarząd Powiatowy
Szkolnego Związku Sportowego

Zarząd Gminny Miejski
Szkolnego Związku Sportowego

UCZNIOWSKI
KLUB SPORTOWY

SZKOLNY
KLUB SPORTOWY

SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA

Ryc. 1. Struktura Szkolnego Związku Sportowego

29  z. Cendrowski (1997), przewodzić innym, SzS, warszawa.

Szkolny związek Sportowy (w skrócie SzS, zwany 
dalej związkiem) jest dobrowolnym, powszechnym 
i samorządnym związkiem sportowym działającym 
dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu dzieci i mło-
dzieży szkolnej. Szkolny związek Sportowy:
1. rozwija kulturę fizyczną, a w szczególności wycho-

wanie fizyczne i sport wśród dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym;

2. jest rzecznikiem promocji zdrowia, higieniczne-
go trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego 
dzieci i młodzieży szkolnej;

3. uczestniczy w realizacji zadań w dziedzinach: kul-
tury fizycznej, edukacji, zdrowia, ekologii i ochrony 
środowiska;

4. może realizować zadania z innych dziedzin przyję-
tych od państwa, osób prawnych i fizycznych, które 
są zgodne z celami statutowymi związku;

5. działa w zakresie wyrównywania szans i wa-
runków uczestniczenia wszystkich dzieci i mło-
dzieży w różnych formach aktywności fizycznej,  
a w szczególności tych dzieci i młodzieży, w tym 
osób niepełnosprawnych, które ze względu na wa-
runki naturalne, środowiskowe i socjalne nie mają 
szans rywalizacji w różnych formach współzawod-
nictwa sportowego;

6. działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi 
i młodzieżą wolontariuszy, w szczególności nauczy-
cieli i rodziców, i dba o systematyczne podnoszenie 
ich kwalifikacji w tym zakresie30.

SzS zamierzone cele osiąga przede wszystkim przez or-
ganizowanie powszechnych, dostępnych dla uczniów 
zawodów sportowych na różnym szczeblu.

System rozgrywek dotyczy następujących kategorii 
wiekowych:

iGrzySkA DzieCi   10–13 lat y
iGrzySkA MŁoDzieŻy SzkolneJ 14–15 lat y
liCeAliADA     16–20 lat y

zadania organizatorów sportu szkolnego 
na poszczególnych szczeblach rozgrywek
Na szczeblu szkoły

podstawowym zadaniem na szczeblu szkoły jest re- y
alizacja Szkolnych igrzysk Sportowych (SiS) jako sys-
temu całorocznej działalności sportowej w szkole.
organizatorem wszystkich imprez sportowych  y
w szkole jest Szkolny klub Sportowy lub Uczniowski 
klub Sportowy.
Szkolne igrzyska Sportowe powinny stanowić system  y
całorocznego „sportowania” młodzieży, która nie bę-
dzie uprawiać sportu wyczynowego na najwyższym 
poziomie.
program Szkolnych igrzysk Sportowych dostosowa- y
ny jest do przeciętnie uzdolnionych uczniów.

Na szczeblu miasta, gminy i powiatu
zawody odbywają się według jednolitego kalendarza  y
imprez sportowych o mistrzostwo miasta lub gminy 
oraz o prawo reprezentowania swojego środowiska 
w zawodach wojewódzkich.
w kalendarzu zawodów miejskich, gminnych i po- y

30  Statut Szkolnego związku Sportowego
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wiatowych znajdują się zawody w tych dyscyplinach, 
w których przeprowadzane są finały wojewódzkie, 
z uwzględnieniem specjalizacji szkół i warunków do 
przeprowadzenia zawodów.

Na szczeblu województwa
w „programie współzawodnictwa sportowego szkół”  y
znajdują się wszystkie dyscypliny podstawowe z wy-
kazu imprez krajowego SzS oraz te, które objęte są 
programem rozwoju sportu danego województwa.
zawody finałowe przeprowadza się jako jedną dużą  y
imprezę; bierze w niej udział 4-6 najlepszych zespo-
łów, które uzyskały awans po rozgrywkach półfina-
łu wojewódzkiego – dotyczy to gier zespołowych. 
w dyscyplinach lekkoatletycznych prawo udziału 
w finale wojewódzkim mają najczęściej mistrzowie 
powiatów.
w celu aktywizacji środowisk i pełnego wykorzysta- y
nia obiektów sportowych znajdujących się w tere-
nie SzS korzysta głównie z infrastruktury sportowej 
szkół oraz miast i gmin. 
Celem przedstawionej przez Szkolny związek Spor- y
towy oferty dla poszczególnych typów szkół jest 
umożliwienie startu w zawodach objętych syste-
mem współzawodnictwa sportowego szkół w wo-
jewództwie, a dla najlepszych drużyn istnieje moż-
liwość konfrontacji z najlepszymi zespołami z innych 
województw w finałach ogólnopolskich.

w tabeli 4 przedstawiony jest podział na grupy i pod-
grupy dyspanseryjne, charakteryzujące uczniów pod 
względem dopuszczenia do zajęć wychowania fizycz-
nego i sportu szkolnego. 

Grupa/podgrupa ______________
Symbol, nazwa Charakterystyka uczniów Udział w zawodach  

sportowych i sprawdzianach

A Zdolni do wychowania fi-
zycznego bez ograniczeń 
_________________

As Uprawiający sport w szkole lub 
poza szkołą 

Uczniowie 
1. Bez odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju.
2. Z niektórymi odchyleniami w stanie zdrowia, gdy ich rodzaj 

i stopień nie stanowią przeciwwskazań do udziału w zajęciach 
wf, nie wymagają ograniczeń, zajęć dodatkowych lub specjalnej 
uwagi ze strony nauczyciela wf.

Bez ograniczeń 

 B Zdolni do wf z ograniczeniami i/
lub wymagający specjalnej uwagi 
nauczyciela wf

1. Uczniowie z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, którzy 
wymagają:

2. Pewnych ograniczeń w zakresie obowiązujących zajęć, prowa-
dzonych w niekorzystnych warunkach.

Ewentualne ograniczenia usta-
lane indywidualnie w zależno-
ści od stanu zdrowia 

3. Specjalnej uwagi nauczyciela wf, indywidualnego traktowania 
np. ze względu na większe ryzyko urazu.

4. Aktywnego udziału nauczyciela wf w wyrównywaniu korekcji 
lub leczeniu niektórych zaburzeń.

Bk Zdolni do wf z ograniczeniem,wy-
magający dodatkowych zajęć 
ruchowych korekcyjnych 

Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają dodatko-
wych zajęć ruchowych, w tym także korekcyjnych 

jw.

 C Niezdolni do zajęć wf Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia czasowo lub długo-
trwale udział w zajęciach wf

Niezdolni do udziału w zawo-
dach

C1 Niezdolni do zajęć wf, uczestni-
czący w zajęciach rehabilitacyj-
nych 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych lub w innej 
formie terapii ruchowej poza szkołą 

jw.

Do zawodów bez dodatkowych badań lekarskich 
dopuszczani są uczniowie mający grupę A, As lub B, 
Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania 
fizycznego.

zadanie do wykonania 
Zadanie: określ swoją grupę dyspanseryjną

Uczestnictwo we współzawodnictwie 
sportowym szkół
1. we wszystkich dyscyplinach drużynowych ze-

spół składa się z uczniów jednej szkoły (bez pra-
wa kooptacji).

2. wiek startujących określają regulaminy po-
szczególnych dyscyplin (kalendarz imprez).

3. w zawodach prawo startu ma młodzież ucząca 
się w szkołach dziennych, bez względu na przy-
należność klubową.

4. zgłoszenie do zawodów SzS musi się odbyć 
obowiązkowo poprzez platformę SrS – System 
rejestracji Szkół. obowiązują imienne zgłosze-
nia szkoły (wygenerowane z SrS) z podpisami 
opiekuna oraz dyrektora szkoły.

5. każdy zawodnik musi posiadać ważną legityma-
cję szkolną. prawo reprezentowania szkoły mają 
uczniowie danej szkoły, którzy mają oświadcze-
nia zgody opiekunów prawnych na udział w za-
wodach. 

6. Drużyny uczestniczące w zawodach są zobowią-
zane do uczestnictwa w imprezie od początku 
do jej zakończenia. 

Tab. 4.Uczniowie dopuszczeni do zawodów szkolnych (rodzaje grup dyspanseryjnych)



21

ZAWODY WEWNĄTRZSZKOLNE

IGRZYSKA GMINNE
eliminacje gminne

IGRZYSKA POWIATOWE
eliminacje powiatowe

PÓŁFINAŁY 
WOJEWÓDZKIE

IGRZYSKA
WOJEWÓDZKIE

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE

Ryc. 2. Etapy rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Dzieci 
i Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych i Licealiady szkół 
ponadpodstawowych

zadanie do wykonania
Wykonaj: na podstawie „kalendarza imprez spor-
towych wSzS” w twoim województwie wypisz dys-
cypliny sportowe, które realizowane są w twojej 
kategorii wiekowej.
Wykonaj: określ, w której strefie / rejonie jest two-
ja szkoła i jakie powiaty będą uczestniczyły w rywa-
lizacji sportowej z twoją szkołą na etapie półfinału 
wojewódzkiego?

pÓŁFinAŁ woJewÓDzki
StreFA/reJon 
powiAty 
1.
2.
3.
4.
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zaGadnienie iii

organizuJemy zawody 
sportowe
przygotowanie zawodów szkolnych wymaga od 
organizatorów dużego zaangażowania i wysiłku 
związanego zarówno z programowaniem, jak i or-
ganizacją.

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze bezpieczeń-
stwo i zdrowie uczniów, utrzymanie porządku 
podczas ich trwania, przestrzegania regulaminów 
obowiązujących na obiektach sportowych. poniżej 
przedstawiono niektóre kryteria stosowane w trak-
cie planowania imprez sportowych.

Wybrane kryteria przy planowaniu imprez 
sportowych
I. Miejsce realizacji imprezy

w plenerze (np. boiska, tereny zielone, stadio- y
ny, stoki narciarskie),
w pomieszczeniach zamkniętych (np. sale  y
sportowe, lodowiska, baseny).

II. Czas trwania zawodów
jednodniowe (odbywające się w ciągu jednego  y
dnia),
wielodniowe (trwające kilka dni). y

III. Charakter uczestnictwa 
otwarte (dostępne dla wszystkich potencjal- y
nych uczestników, bez względu na wiek, płeć, 
sprawność ruchową) – spontaniczny udział, 
bez wcześniejszych zgłoszeń,
uwarunkowane wcześniejszym zgłoszeniem, y
zamknięte (organizowane dla określonej gru- y
py osób, np. uczniów danej klasy, szkoły, człon-
ków klubu, mieszkańców sołectw).

IV. Zakres treści programowych
jednodyscyplinowe (np. turniej piłki nożnej), y
wielodyscyplinowe (w programie przewidziano  y
różne dyscypliny sportowe, festyny rekreacyjne).

V. Forma organizacyjna 
festyny, y
spartakiady, y
turnieje, y
ligi. y

na terenie szkoły głównymi organizatorami życia 
sportowego są nauczyciele wychowania fizyczne-
go, którzy planują i realizują cykl całorocznych za-
wodów sportowych w ramach igrzysk sportowych. 
rywalizacja w szkole jest szansą dla każdego ucznia, 
dlatego głównym zadaniem „Młodzieżowych orga-
nizatorów Sportu” jest mobilizowanie uczniów do 
czynnego udziału w rywalizacji sportowej poprzez 
udział w Szkolnych igrzyskach Dzieci, igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej i licealiadzie.

wymienione wyżej imprezy sportowe organizowa-
ne są do szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskie-
go. Szczegółowe regulaminy poszczególnych dyscy-
plin zawarte są w „kalendarzach imprez sportowych 
wSzS”, natomiast niektóre zasady podano poniżej.

Szkolne igrzyska Sportowe

to wewnątrzszkolny system całorocznych zawo- y
dów szkolnych i międzyszkolnych, 
zawody organizowane są w grupach wiekowych, y
 przepisy i zasady uczestnictwa w zawodach nale- y
ży dostosować do warunków, aby były jednako-
we dla wszystkich,
 zawody powinny być realizowane systematycznie  y
przez cały rok szkolny,
 program szkolnych igrzysk sportowych powinien  y
być urozmaicony.

w kalendarzach wojewódzkich rozgrywek sporto-
wych znajdują się następujące podstawowe dyscy-
pliny sportowe:

Dyscyplina Igrzyska 
Dzieci

Igrzyska 
Młodzieży 
Szkolnej

Licealiada

Czwórbój lekkoatletyczny

Trójbój lekkoatletyczny

Sztafetowe biegi przełajowe

Drużynowe biegi przełajowe

Szkolna liga lekkoatletyczna

Festiwal sztafet

Koszykówka

Piłka siatkowa

Piłka ręczna

Piłka nożna

Unihokej

Koszykówka 3x3

Rugby TAG

Pływanie

Tenis stołowy – gry drużynowe

Badminton – gry drużynowe

Szachy – gry drużynowe

Narciarstwo

Zawody rozgrywane
Zawody nierozgrywane

ponadto w każdym województwie rozgrywane są 
dyscypliny dodatkowe, popularne na danym śro-
dowisku (np. biegi na orientację, gimnastyka, strze-
lectwo, kolarstwo górskie, aerobik, łyżwiarstwo, 
warcaby itp.)
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terminarz rozgrywek sportowych znajduje się 
w każdej szkole. podaje on szczegółowo, kiedy, 
która grupa wiekowa i na jakim obiekcie będzie 
rozgrywać zawody. 
organizując zawody szkolne, trzeba brać pod uwa-
gę pory roku. nie wszystkie dyscypliny sportowe da 
się zrealizować zimą ze względu na panujące wa-
runki. trzeba pamiętać, że organizator odpowiada 
za bezpieczeństwo uczestników. przy układaniu 
terminarza należy również wziąć pod uwagę dni 
wolne od zajęć szkolnych. Jeżeli jest taka możliwość 
i pozwala na to aura, to można zaplanować zawody 
na obiektach sportowych na zewnątrz szkoły.

planowanie zawodów sportowych należy 
zacząć odpowiednio wcześniej, mając na 

uwadze trzy etapy

i etap – przygotowawczy

przYGotoWaNie zaWodÓW
Uzyskanie zgody dyrektora szkoły. y
określenie celu, terminu, miejsca i treści imprezy. y
opracowanie regulaminu imprezy. y
konstruowanie szczegółowego programu minuto- y
wego.
przygotowanie scenariusza otwarcia, przebiegu  y
i zamknięcia imprezy.
zaprojektowanie preliminarza finansowego. y
promocję imprezy (zaproszenia, komunikaty  y
w środkach masowego przekazu, plakaty itp.)
przygotowanie dekoracji miejsca imprezy. y
przygotowanie obiektu sportowego (np. bramki,  y
siatki, kosze itp.), sprzętu sportowego (np. piłki, 
płotki, stopery, taśmy), protokołów zawodów.
Gromadzenie nagród i upominków dla uczestni- y
ków (jeśli wynika to z potrzeb imprezy).

ii etap – główny

przeproWadzeNie zaWodÓW
Spotkanie z trenerami, opiekunami drużyn w celu  y
omówienia szczegółów związanych z zawodami, 
przeprowadzenie losowania, ustalenia systemu 
rozgrywek.
przywitanie uczestników zawodów i zaproszonych  y
gości.
zabranie głosu przez zaproszonych gości (władze  y
samorządowe, sponsorzy, osoby patronujące za-
wodom).
krótkie omówienie spraw  technicznych związanych  y
z zawodami; przedstawienie obsady sędziowskiej, 
kierownika zawodów, pracy punktu medycznego.

zawody
przeprowadzenie zawodów zgodnie z założonym  y
harmonogramem.
w zależności od ilości drużyn startujących w za- y
wodach stosuje się odpowiedni system rozgry-
wek – „każdy z każdym” przy małej ilości drużyn 
(np. 4 drużyny), przy większej ilości drużyn elimi-
nacje, a następnie finał.

SYSteM rozGrYWeK – przy 4 zespołach
UczeStNicY tUrNieJU

Lp. Szkoła
1
2
3
4

WYNiKi

Lp. Szkoła 1 2 3 4

Pu
nk

ty

M
ie

jsc
e

1

2

3

4

SYSteM rozGrYWeK – przy 6 zespołach
UczeStNicY tUrNieJU

Lp. Szkoła
1
2
3
4
5
6

WYNiKi
Grupa a – eliminacje

Lp. Szkoła 1 2 3
Pu

nk
ty

M
ie

jsc
e

1

2

3

Grupa B – eliminacje

Lp. Szkoła 1 2 3

Pu
nk

ty

M
ie

jsc
e

1

2

3

Faza FiNałoWa (i wariant)
(A1 – B1 o miejsce 1) (A2 – B2 o miejsce 3)
(A3 – B3 o miejsce 5)

o miejsce 5 –  . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . .  
o miejsce 3 –  . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . .  
o miejsce 1 –  . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . .  
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Faza FiNałoWa (ii wariant)

A1
B2

1
B1
a2

A3
B3 5

w rozgrywkach szkolnych w grach indywidualnych 
i zespołowych można wykorzystać różne systemy 
rozgrywek, które szczegółowo zostaną omówione 
w kolejnych zagadnieniach prowadzonego kursu.

iii etap – końcowy

zakończenie zawodów. y
przywrócenie do stanu poprzedniego obiektu za- y
wodów. 
złożenie i oddanie sprzętu. y
Czynności porządkowe, demontaż materiałów  y
promocyjnych, dekoracji.
Analiza przebiegu imprezy, sporządzenie komu- y
nikatów sportowych, finansowych.
podziękowanie współorganizatorom. y
wyrażenie opinii po rozegranych zawodach – jaki  y
punkt programu podobał się najbardziej.

do obowiązków organizatora, gospodarza za-
wodów należy:

opracowanie terminarzy zawodów i szczegółowych  y
regulaminów imprez sportowych na swoim terenie,

powiadomienie zainteresowanych szkół o termi- y
nie i miejscu zawodów,
zabezpieczenie obsady sędziowskiej, technicznej  y
i medycznej,
terminowe i technicznie poprawne przeprowa- y
dzenie imprezy,
przygotowanie obiektów sportowych, szatni, za- y
pewnienie sprzętu sportowego, przyrządów po-
miarowych, nagłośnienia, protokołów zawodów,
zorganizowanie promocji zawodów (dekoracja,  y
uroczyste otwarcie, zaproszenie władz samorzą-
dowych, wręczenie nagród, zakończenie impre-
zy),
zwrócenie szczególnej uwagi w pracach organiza- y
cyjnych na warunki bezpieczeństwa,
opracowanie i rozesłanie komunikatów końco- y
wych do zainteresowanych.

zadanie do wykonania 
Wypełnij: Sporządź komunikat sportowy dotyczą-
cy rozegrania turnieju piłki nożnej, w którym udział 
biorą cztery drużyny chłopców.

KoMUNiKat SportoWY
dotyczący rozegrania turnieju piłki nożnej 
chłopców

ceL 
pAtronAt   
orGAnizAtor   
kAteGoriA wiekowA
terMin    
Miejsce    
SpoSÓB przeprowADzeniA zAwoDÓw 
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zaGadnienie iV

systemy rozgrywek sportowycH
organizując zawody sportowe, należy umiejętnie dobrać odpowiedni system rozgrywek, który uzależ-
niony jest od:

liczby zgłoszonych zawodników w grach indywidualnych lub zespołów w grach drużynowych, y
planowanego czasu trwania zawodów, np.: zawody jednodniowe, kilkudniowe, ligowe, sezonowe, całoroczne, y
ilości boisk, np. do siatkówki, koszykówki, boisk piłkarskich, y
ilości sprzętu sportowego, np. stołów do tenisa stołowego, bloków startowych,  y

Najczęściej stosuje się następujące systemy rozgrywek; pucharowy, „każdy z każdym”, mieszany.

SYSteM pUcHaroWY
Stosowany jest przy dużej liczbie drużyn i braku 
możliwości zorganizowania dostatecznej liczby 
spotkań. Sytuacja ta znana jest m.in. z europej-
skich pucharów w piłce nożnej. wiadomo, że coraz 
trudniej znaleźć w kalendarzu jakiś wolny termin 
na rozegranie meczu. Jak więc wyłonić klubowego 
mistrza europy w sytuacji, kiedy do rozgrywek zgła-
sza się np. 40 drużyn? Można to zrobić jedynie za 
pomocą systemu pucharowego.
System pucharowy polega, najogólniej mówiąc, na 
tym, że wszystkie zgłaszane drużyny zestawia się 
(losowaniem) w pary. przegrywające drużyny od-
padają, wygrywające znów tworzą pary i tak aż do 
momentu, kiedy zostają tylko dwie drużyny, które 
rozgrywają finał. nie jest to jednak system najspra-
wiedliwszy, często bowiem zdarza się, że silniejsze 
drużyny odpadają, a słabsze awansują. Można temu 
częściowo zaradzić, stosując tzw. rozstawienie naj-
silniejszych drużyn. Chodzi o to, żeby nie spotkały 
się one na początku eliminacji. Dość proste jest roz-
stawienie zawodów przy 4 lub 8 zespołach31.

1

1
2

    3
3

3

4

7

5

5
6

    7
7

7

8

Ryc. 3. Rozstawienie 8 drużyn w systemie pucharowym

31  z. Cendrowski (1977), poradnik Młodzieżowego organiza-
tora Sportu, warszawa.

Do wyłonienia mistrza potrzebne były tylko trzy 
terminy. Mistrzem została drużyna nr 7, a wice-
mistrzem drużyna nr 3. Gdybyśmy chcieli wy-
łonić trzecią drużynę, trzeba byłoby rozegrać 
dodatkowy mecz między drużynami nr l i 5. na 
przykładzie tego schematu można wyjaśnić za-
sadę rozstawiania. wiemy np., że 4 z 8 zgłasza-
nych drużyn reprezentują wyższy poziom i chce-
my uniknąć sytuacji, w której spotykają się one 
w pierwszej rundzie. Drużyny te rozstawiamy 
więc na pozycje 1, 3, 5, 7, a pozostałe 4 drużyny 
dolosowujemy do drużyn rozstawionych. w na-
szym przypadku właśnie te 4 rozstawione dru-
żyny wygrały swe mecze w ćwierćfinałach. 

1
 

2
2  3
 3

   3
 4 

5  4
 

6 
6

    
3

 7
8  9

 9

9   11 

 10
  11
  
 11

Ryc. 4. Rozstawienie 11 drużyn w systemie pucharowym

Gdyby natomiast już w ćwierćfinałach zestawić te 
drużyny ze sobą, można z góry przewidzieć, że 
odpadną z gry 2 dobre zespoły. nieco bardziej 
skomplikowana jest sytuacja, kiedy liczba zgło-
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szonych drużyn jest inna niż 16, 8 lub 4. trzeba 
wtedy tak ułożyć „drabinkę”, aby po pierwszej 
rundzie rozgrywek na placu boju zostało właśnie 
16, 8 lub 4 drużyny. Dalej już sprawa jest prosta. 
Gdy mamy na przykład 11 drużyn, 2 drużyny – 
10 i 11 tworzą od razu parę ćwierćfinałową. trzy 
drużyny oznaczone numerami 3, 4, 7 wchodzą 
bez walki do ćwierćfinałów, gdzie tworzą pary z 3 
drużynami rozgrywającymi eliminacje w parach 
1–2, 5–6, 8–9. Jak widać, po rozegraniu tych 3 me-
czów eliminacyjnych mamy już 8 drużyn i dalej 
rozgrywki są proste. oczywiście w systemie pu-
charowym mogą odbywać się mecze i rewanże. 
wszystko przebiega wtedy tak samo, z tym tylko, 
że potrzebna jest podwójna liczba terminów spo-
tkań. System ten jest znacznie sprawiedliwszy od 
pucharowego, ponieważ drużyna przegrywają-
ca raz w eliminacjach otrzymuje jeszcze jedną 
szansę. Może zdarzyć się i tak, że drużyna, która 
przegrała pierwszy mecz i przy systemie pucha-
rowym by odpadła, tu może zdobyć nawet tytuł 
wicemistrzowski32.

runda a

1

1
2

    1
3

3

4

1

5

5
6

    5
7

7

8

Ryc. 5. Rozstawienie drużyn w systemie „do dwóch prze-
granych”

pierwsza runda, nazwijmy ją rundą A, została roze-
grana, jak widać, zgodnie z zasadami systemu pu-
charowego. Mistrzem została drużyna nr 1.
następną „drabinkę” układamy z 7 drużyn, wyłą-
czając zwycięzcę pierwszej rundy. Możemy tę dru-
gą rundę nazwać rundą B.

32  z. Cendrowski (1977), poradnik Młodzieżowego organiza-
tora Sportu, warszawa.

runda B
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Ryc. 6. Rozstawienie drużyn w systemie „do dwóch prze-
granych”

po przeprowadzeniu obu rund kolejność drużyn 
jest następująca: l, 5, 2, 3. wadą systemu pucharo-
wego, a w pewnej mierze także systemu „do dwóch 
przegranych” jest to, że nie można sklasyfikować 
wszystkich drużyn. Gdybyśmy chcieli w naszym 
przypadku ustalić, które drużyny zajęły miejsca 5, 6, 
7 i 8, trzeba by rozegrać dodatkowe mecze między 
drużynami 6 i 7 o miejsca 5–6 i między drużynami 
4 i 8 o miejsca 7–8 a i w tym przypadku ustalenie 
miejsc 5–8 w ten sposób też nie jest w pełni spra-
wiedliwe33. przy 8 startujących zespołach można 
zastosować system „bezpośredniej eliminacji po 
dwóch porażkach”. Drużyny, który przegrały pierw-
sze pojedynki, w tym układzie mogą zająć drugie 
miejsce. Dodatkowo włączono gry o miejsca 5 i 7. 
(ryc. 7 na s.  27.)

SYSteM „KażdY z KażdYM”

System „każdy z każdym” polega na tym, że za-
wodnicy (drużyny) spotykają się każdy z każdym 1 
raz lub 2 razy (mecz i rewanż). Jest to system naj-
sprawiedliwszy, umożliwia bowiem zawodnikowi 
lub drużynie pełne wykazanie swych możliwości 
w walce ze wszystkimi rywalami. Jest on jednak 
możliwy do zastosowania przy niewielkiej liczbie 
zawodników (drużyn) i dostatecznej liczbie termi-
nów na rozgrywki. Aby obliczyć, ile spotkań odbę-
dzie się, trzeba pomnożyć liczbę drużyn przez taką 
samą liczbę minus 1 oraz wynik podzielić przez 2. 
na przykład przy 8 drużynach obliczenie to wyglą-
da następująco:

  8 x (8–1)  8 x 7  56
 -----------    =     ---------   =   ----   = 28 
       2      2    2

33 z. Cendrowski (1977), poradnik Młodzieżowego organiza-
tora Sportu, warszawa.
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Ryc. 7. System bezpośredniej eliminacji po dwóch porażkach

B
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75

2

1

oznacza to, że przy 8 drużynach odbędzie się 28 
spotkań. w systemie „każdy z każdym” kolejność 
rozgrywek jest ustalona z góry według tzw. tabeli 
Bergera.

 
 

I II III

2–3 1–2 3–1

Ryc. 8. Kolejność gier przy 3 drużynach

I II III
1–4 4–3 4–2
2–3 1–2 3–1

Ryc. 9.Kolejność gier przy 4 drużynach

I II III IV V

2–5 5–3 3–1 1–4 4–2
3–4 1–2 4–5 2–3 5–1

Ryc. 10. Kolejność gier przy 5 drużynach

 I II III IV V

1–6 6–4 2–6 6–5 3–6
2–5 5–3 3–1 1–4 4–2
3–4 1–2 4–5 2–3 5–1

Ryc. 11. Kolejność gier przy 6 drużynach

przy 5 drużynach zespoły grające z drużyną 6 pau-
zują. to samo dotyczy kolejności gier przy 3 druży-
nach – drużyny grające z drużyną 4 pauzują.
przy układaniu kolejności gier stosuje się pewien 
określony porządek cyfr. 
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przyjrzyjmy się jeszcze tabeli gier ułożonej dla 10 drużyn; łatwo się zorientować, na czym ta zasada 
polega. 

I II III IV V VI VII VIII IX

1–10 10–6 2–10 10–7 3–10 10–8 4–10 10–9 5–10

2–9 7–5 3–1 8–6 4–2 9–7 5–3 1–8 6–4

3–8 8–4 4–9 9–5 5–1 1–6 5–2 2–7 7–3

4–7 9–3 5–8 1–4 6–9 2–5 7–1 3–6 8–2

5–6 1–2 6–7 2–3 7–8 3–4 8–9 4–5 9–1

Ryc. 12. Kolejność gier przy 10 drużynach

tę tabelę można stosować przy układaniu termi-
nów ligi oraz programów turniejów z udziałem 
większej liczby drużyn. Jeżeli np. organizujemy 
turniej dla 10 drużyn, a przyjęliśmy zasadę, że 1  
drużyna może rozegrać dziennie tylko 1 mecz, to 
po sporządzeniu tabeli wiadomo już nie tylko, jaka 
jest kolejność gier, ale także, ile dni trwać będzie 
turniej. oczywiście, jeżeli każda drużyna może grać 
2 mecze dziennie, to tym samym czas trwania tur-
nieju zmniejszy się o połowę34.

Lp. Drużyna 1 2 3 4
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Ryc. 13. System „każdy z każdym” (4 grających)
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Ryc. 14. System „każdy z każdym” (5 grających)

34  z. Cendrowski (1977), poradnik Młodzieżowego organiza-
tora Sportu, warszawa.
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Ryc. 15. System „każdy z każdym” (8 grających)

SYSteM MieSzaNY
Stanowi on połączenie zasad systemów „każdy 
z każdym” i pucharowego. Możecie zastosować go 
przy większej liczbie zespołów i krótkim terminie 
rozgrywek. 

klasycznym przykładem tego systemu są mistrzo-
stwa świata w piłce nożnej. najpierw są rozgrywane 
eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”, 
a następnie zwycięzcy grup tworzą dalsze grupy.

wariantów może być wiele. oto dwie możliwości 
zorganizowania rozgrywek systemem mieszanym 
dla 20 drużyn.

Wariant i – dalej
20 drużyn należy podzielić na 5 grup liczących 
po 4 zespoły i rozegrać w grupach zawody sys-
temem „każdy z każdym”. zwycięzcy tworzą na-
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stępnie grupę finałową z 5 drużyn, rozgrywają-
cą zawody systemem „każdy z każdym”. Można 
tworzyć dalsze grupy w ten sposób, że drużyny, 
które zajęły w swych grupach miejsca drugie, 
tworzą grupę finałową walczącą o miejsca 6–10 
i tak dalej.

Wariant ii – pary
20 drużyn tworzy pary. przegrywający odpadają, 
a 10 drużyn zwycięskich tworzy 2 grupy grające 
systemem „każdy z każdym”. następnie zwycięzcy 
grup grają ze sobą o miejsca 1–2, wicemistrzowie 
grup walczą o miejsca 3–4 i tak dalej. Można też 
utworzyć z drużyn mistrzów i wicemistrzów grupę 
finałową A, walczącą o miejsca 1–4, a z drużyn, któ-
re zajęły dalsze miejsca grupę B, walczącą o miej-
sca 5-10.

Wariant iii
w wyniku losowania 16 drużyn podzielono na czte-
ry grupy po 4 zespoły (system „każdy z każdym”). 
Drużyny, które w swoich grupach zajęły miejsca 1 
i 2, awansują do ćwierćfinałów. następnie zawody 
rozgrywane są systemem pucharowym. Drużyny 
kojarzy się w pary zgodnie z zasadą A1–B2, B1–A2, 
C1–D2, D1–C2. następnie zwycięzcy kojarzeni są 
w pary półfinałowe i walczą o miejsce pierwsze. 
rozgrywane są również pojedynki o miejsca 3, 5 
i 7.

Wariant iV
w turnieju indywidualnym udział bierze 32 za-
wodników. w eliminacjach do turnieju głównego 
zastosowano system mieszany, następnie system 
pucharowy przy udziale 16 zawodników. 

GRUPA A

Lp. Szkoła 1 2 3 4 Punkty Miejsce

1
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4

GRUPA B

Lp. Szkoła 1 2 3 4 Punkty Miejsce
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4

GRUPA C

Lp. Szkoła 1 2 3 4 Punkty Miejsce

1

2
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4

GRUPA D

Lp. Szkoła 1 2 3 4 Punkty Miejsce

1

2

3

4

Ryc. 16. System mieszany grupowo-pucharowy (16 startujących)
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turnieJ
dyscyplina – szkolny turnieJ piłki nożneJ

Miejsce          dnia
 
kAteGoriA      klASA/rocznik

Lp. Drużyna 1 2 3 4 5

Pu
nk

ty

M
ie

jsc
e

1

2

3

4

5

wynik koŃCowy

Wykonaj: 8 zawodników uczestniczy w turnieju tenisa stołowego. Do przeprowadzenia roz-
grywek wykorzystano system „bezpośredniej eliminacji po dwóch porażkach”. rozpisz dal-
szy ciąg turnieju, ustal wyniki końcowe turnieju.

wynik koŃCowy

zadanie do wykonania 
Wykonaj: wytypuj 5 drużyn do szkolnego turnie-
ju piłki nożnej, wykorzystaj tabelę Bergera, ustal 

kolejność miejsc, wpisz wyniki poszczególnych me-
czów i ustal klasyfikację końcową.
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zaGadnienie V

lekka atletyka
Często używa się stwierdzenia, że lekka atlety-
ka jest królową wszystkich dyscyplin sportowych. 
Swoim zasięgiem obejmuje wiele konkurencji, któ-
re dają młodzieży niezależnie od warunków fizycz-
nych szanse rozwijania swoich umiejętności tech-

nicznych i kształtowania własności motorycznych. 
należy również zauważyć, że większość zajęć odby-
wa się na świeżym powietrzu.

w skład lekkiej atletyki wchodzą trzy podstawowe 
grupy konkurencji: biegi, skoki, rzuty oraz konku-
rencje pochodne: wieloboje, chody sportowe, mar-
szobiegi, maratony. tabela poniżej przedstawia 
konkurencje zaliczane do lekkiej atletyki.

BieGi
na krótkim dystansie, do 400 m, ina- ■
czej sprinterskie: 60 m, 100 m, 200 
m i 400 m
na średnim dystansie, od 600 do  ■
2000 m: 600 m, 800 m, 1000 m, 1500 
m, 1 mila, 2000 m 
na długim dystansie: 3000 m, 3000  ■
m z przeszkodami, 5000 m i 10000 m 
przez płotki na dystansach: 80 m,  ■
110 m, 300 m, 400 m 
uliczne: maraton (42 195 m), półma- ■
raton i ultramaratony (dłuższe niż 
maraton) 
sztafetowe: 4 x 100m, 4 x 400m,  ■
sztafety szwedzkie, sztafety olimpij-
skie
chód, zazwyczaj na bieżni lub ulicy:  ■
10 km, 20 km i 35 km

rzUtY
pchnięcie kulą  ■
rzut oszczepem  ■
rzut młotem  ■
rzut dyskiem  ■
rzut piłeczką palantową ■

SKoKi
skok wzwyż ■
skok w dal  ■
trójskok  ■
skok o tyczce  ■

WieLoBoJe
trójbój lekkoatletyczny ■
czwórbój lekkoatletyczny ■
liga lekkoatletyczna ■
siedmiobój lekkoatletyczny ■
dziesięciobój lekkoatletyczny ■

Tab. 5. Podstawowe konkurencje lekkoatletyczne

BieGi
Sprint to bieg na krótkich dystansach: 60 m (hala), 
100 m, 200 m, 400 m, sztafety 4 × 100 m i 4 × 400 m. 
zawodnicy na sygnał (strzał) startera startują z blo-
ków startowych. każdy zawodnik biegnie po swoim 
torze. przed zawodami odbywa się losowanie torów 
albo też numer toru przydzielonego zawodnikowi 
wynika z miejsca, które zajął on w biegu eliminacyj-
nym.

Biegi średnie to biegi obejmujące takie dystanse, jak 
800 m, 1500 m oraz 1 milę. okazyjnie (szczególnie 
w kategoriach młodzieżowych) rozgrywa się także 
biegi na dystansach 600m, 1000 m oraz 2000 m.

Biegi długie to biegi lekkoatletyczne obejmujące dy-
stanse dłuższe od biegu na 3000 m.

Biegi przez płotki to rodzaj biegowych konkurencji 
lekkoatletycznych, w którym zawodnicy podczas bie-
gu pokonują równomiernie rozstawione płotki.

Bieg maratoński jest konkurencją olimpijską od cza-
sów pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, 
wprowadzono ją dla upamiętnienia wyczynu Filip-
pidesa, który po zwycięstwie Greków nad persami 
w bitwie pod Maratonem pobiegł do Aten zanieść tę 
nowinę. pokonał wtedy dystans zbliżony do 42 km. 
po przekazaniu tej wiadomości padł martwy.

rzUtY
pchnięcie kulą polega na wypchnięciu kuli jedno-
rącz z koła o średnicy 2,135 m. kobiety pchają kulą 
o masie 4 kg, juniorki młodsze 3 kg, młodzicy 5 kg, 
juniorzy młodsi (16–17 lat) – 5 kg, juniorzy starsi 
(18–19 lat) – 6 kg, seniorzy – 7,26 kg. kula przed wy-
pchnięciem musi mieć kontakt z szyją zawodnika. 
po wykonaniu pchnięcia zawodnik musi opuścić 
koło jego tylną częścią, w przeciwnym wypadku 
pchnięcie nie zostanie uznane. ponadto kula musi 
paść w obszar wycinka koła o kącie 34,92 stopni. 
odległość mierzy się wzdłuż linii przechodzącej 
przez środek koła i ślad kuli, od wewnętrznej krawę-
dzi progu do najbliższej krawędzi śladu. pchnięcie 
kulą jest w programie olimpijskim od pierwszych 
nowożytnych igrzysk olimpijskich w 1896 r.

rzut oszczepem – należy do konkurencji technicz-
nych. zawodnicy i zawodniczki rywalizują w rzucie 
oszczepem podczas igrzysk olimpijskich (mężczyźni 
od 1908 r., a kobiety od 1932 r.), mistrzostw euro-
py, mistrzostw świata oraz licznych mityngów lek-
koatletycznych. rzut oszczepem jest rozgrywany 
także w ramach rywalizacji w siedmioboju i dzie-
sięcioboju. zawody w rzucie oszczepem rozgrywa-
ne są na rzutni lekkoatletycznej umiejscowionej 
na stadionie. rozbieg przed rzutem wykonuje się 
z oznaczonego białymi liniami rozbiegu. rozbieg 
może mieć maksymalnie 36,5 m długości, a jego 
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szerokość wynosi 4 m. Jest on zakończony łukiem 
o promieniu 8 m. Łuk – czyli namalowana biała li-
nia – ma 7 cm szerokości.

rzut młotem – konkurencja polegająca na rzu-
cie kulą, do której przymocowana jest stalowa 
linka zakończona uchwytem. zawodnik wykonuje 
rzut z koła o średnicy 2,135 m, otoczonego siatką 
ochronną. kobiety rzucają młotem o wadze 4 kg 
juniorki młodsze 3 kg, młodzicy (do 15 lat) – 5 kg, 
juniorzy młodsi (16–17 lat) – 5 kg, juniorzy starsi 
(18–19 lat) – 6 kg i seniorzy – 7,26 kg.

rzut dyskiem – jedna z technicznych konkuren-
cji polegająca na wyrzuceniu siłą ramienia (jedną 
ręką) dysku na jak największą odległość, najczę-
ściej techniką obrotową. rzut odbywa się z koła o 
średnicy 2,5 m otoczonego siatką ochronną o wy-
sokości 4 m i wylotem z przodu 6 m. Aby rzut był 
ważny, dysk musi upaść w wycinku koła o kącie 40 
stopni. na Dysk ma wagę 2kg dla mężczyzn, junior 
młodszy – 1,5 kg, junior 1,75 kg i 1kg dla kobiet, 
juniorek i młodzików. Młodziczki–0,75 kg).

SKoKi

Skok wzwyż – konkurencja polegająca na odbiciu 
się (po wykonaniu rozbiegu) i przeniesieniu całego 
ciała ponad poprzeczką zawieszoną na pionowych 
stojakach. zawodnicy mają trzy próby na pokona-
nie danej wysokości. po strąceniu poprzeczki ist-
nieje możliwość przeniesienia pozostałych prób na 
następną wysokość. trzy kolejne nieudane próby 
eliminują z konkursu.

Sposób skoku był stale modyfikowany, stosowa-
no dotąd techniki: kuczną, naturalną (tzw. noży-
cową), obrotową (lub kalifornijską), przerzutową. 
obecnie stosuje się rodzaj techniki zwany flop, któ-
ry pierwszy raz zademonstrował podczas igrzysk 
olimpijskich w Meksyku w 1968 r. zawodnik USA 
Dick Fosbury. w technice tej dzięki odpowiednie-
mu ułożeniu ciała skoczka jego środek ciężkości 
przechodzi pod poprzeczką, co umożliwia oddanie 
wyższego skoku.

Skok w dal – konkurencja lekkoatletyczna, w któ-
rej zawodnicy wykonują rozbieg, odbijają się 
z jednej nogi z belki i lądują na piaszczystej części 
skoczni. na krawędzi belki znajduje się listwa z pla-
steliną. Jeśli zawodnik podczas odbicia dotknie bu-
tem plasteliny, skok jest nieważny (decyduje ślad 
na plastelinie). wynik skoku jest mierzony od linii 
między plasteliną a belką do ostatniego (najbliż-
szego belce) śladu pozostawionego na piasku pod 
kątem prostym. Aktualny rekord świata należy do 
Mike’a powella i wynosi 8,95 m, choć iván pedroso 
skoczył 8,96 m, lecz podczas zawodów wystąpiły 
wątpliwości co do pomiaru siły wiatru, zatem tego 
rezultatu nie można było uznać za rekord świata. 
zwykle podczas zawodów (finałowych) wszyscy za-
wodnicy wykonują trzy próby, a najlepszych ośmiu 
jeszcze trzy skoki finałowe. o zwycięstwie decydu-

je najdłuższa odległość w konkursie. Jeżeli dwóch 
zawodników uzyska taką samą odległość, o pozycji 
decyduje odległość drugiego najdłuższego skoku 
każdego z nich.

trójskok – konkurencja, w której zawodnik musi 
wykonać trzy następujące po sobie skoki: pierwszy 
– odbicie z jednej nogi i lądowanie na nogę odbija-
jącą, drugi – lądowanie na nogę przeciwną, trzeci 
– lądowanie na piaszczystej skoczni obunóż.

zasady rozbiegu, odbicia, lądowania i mierzenia 
są identyczne jak w skoku w dal. Dwa pierwsze sko-
ki odbywają się na twardej bieżni, trzeci skok koń-
czy się na piasku.

Skok o tyczce – skok odbywa się na takich zasa-
dach, jak w skoku wzwyż, z tą różnicą, że zawodnik 
do pokonania poprzeczki używa tyczki. Dawniej 
tyczkarze używali tyczek sztywnych, wykonanych 
z drewna, bambusa, aluminiowych rur (do końca 
lat 60. xx w.), dziś skaczą na tyczkach elastycznych 
wykonanych z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. 
tyczki te sprzyjają uzyskiwaniu lepszych rezultatów.

WieLoBoJe

Siedmiobój – konkurencja lekkoatletyczna na 
otwartym stadionie, rozgrywana przez kobiety, 
w skład której wchodzi 7 konkurencji.
Siedmiobój rozgrywany jest w ciągu 2 kolejnych dni.

i dzień: bieg na 100 m przez płotki, skok wzwyż,  ■
pchnięcie kulą, bieg na 200 m,
ii dzień: skok w dal, rzut oszczepem, bieg na  ■
800 m.

w hali kobiety rozgrywają pięciobój. konkurencje 
w pięcioboju kobiecym w hali: bieg na 60 m przez 
płotki, skok wzwyż, pchnięcie kulą, skok w dal, bieg 
na 800 m.

dziesięciobój – konkurencja lekkoatletyczna na 
otwartym stadionie, rozgrywana tylko przez męż-
czyzn, w skład której wchodzi 10 konkurencji. Dzie-
sięciobój rozgrywany jest w ciągu 2 kolejnych dni. zo-
stał włączony do programu olimpijskiego w 1912 r. 

konkurencje w dziesięcioboju:
i dzień: bieg na 100 m, skok w dal, pchnięcie  ■
kulą, skok wzwyż, bieg na 400 m,
ii dzień: bieg na 110 m przez płotki, rzut dys- ■
kiem, skok o tyczce, rzut oszczepem, bieg na 
1500 m.

w hali mężczyźni rozgrywają siedmiobój.

LeKKa atLetYKa W SzKoLe

w szkołach podstawowych i ponadpodstawo-
wych konkurencje lekkoatletyczne realizowane są 
na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach po-
zalekcyjnych i rozgrywkach sportowych w ramach 
szkolnych igrzysk sportowych. przykład regulami-
nu dotyczącego trójboju lekkoatletycznego:
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trÓJBÓJ LeKKoatLetYczNY

i. Uczestnictwo
w zawodach startują reprezentacje szkół podstawo-
wych, oddzielnie dziewcząt i chłopców. reprezenta-
cja składa się z 5 dziewcząt lub 5 chłopców. prawo 
startu mają dzieci z rocznika klasy iv i młodsi.
 
ii. program zawodów

bieg na 60 m, y
skok w dal (ze strefy), y
rzut piłeczką palantową (80 g).  y

iii. Sposób przeprowadzenia zawodów
kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna. 
Bieg na 60 m

bieg rozgrywany w seriach na czas, y
zawodnicy startują z bloków i powinni biec po  y
przydzielonym im torze od startu do mety,
zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po  y
trzecim falstarcie, zachowując prawo startu 
w następnych konkurencjach.

Skok w dal 
strefa, posypana kredą, jest częścią rozbiegu, y
szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu,  y
a długość wynosi 100 cm,
końcem strefy powinna być belka z plasteliną  y
a w skład strefy nie wchodzi plastelina,
każdy zawodnik ma prawo do 3 prób, y
pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zo- y
stawionego przez czubek buta w strefie. 

rzut piłką palantową 
rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub  y
lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu,
każdy startujący zawodnik ma prawo do wykona- y
nia jednego rzutu próbnego, a następnie trzech 

rzutów w konkursie następujących po sobie,
odległość uzyskaną przez zawodnika z dokład- y
nością do 0,5 m ocenia sędzia,
liczy się najlepszy rezultat – pomiaru dokonuje  y
się w linii prostopadłej do osi rzutu na nieko-
rzyść zawodnika.

iV. punktacja 
wyniki przelicza się na punkty według tabel trój- y
bojowych – suma osiągniętych punktów za trzy 
konkurencje daje ostateczny rezultat każdego 
zawodnika,
na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty  y
4 najlepszych zawodników (z 5 startujących),
przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych  y
przez szkoły zajmujące miejsca od i do iii o wyż-
szej lokacie decyduje wynik w trójboju najlepsze-
go zawodnika, a jeżeli to nie wyłoni i–iii miejsca, 
to kolejno wyniki kolejnych zawodników. 

czWÓrBÓJ LeKKoatLetYczNY

zawody rozgrywane przez uczniów szkoły podstawo-
wej, klasy vi i młodszych. Szkołę reprezentuje 6 za-
wodników lub 6 zawodniczek obowiązkowo startują-
cych we wszystkich konkurencjach. Drużyny biorące 
udział w zawodach zbierają punkty indywidualnie 
i drużynowo.
rozgrywki w wieloboju polegają na przeprowadze-
niu czterech konkurencji lekkoatletycznych; są to:

bieg na 60 m ze startu niskiego, y
rzut piłką palantową na odległość, y
skok w dal na odległość lub skok wzwyż, y
bieg na 600 m (dziewczęta), 1000 m (chłopcy). y

zasady rozgrywania poszczególnych konkurencji 
podobnie jak w trójboju (patrz wyżej). 

protoKÓł iGrzYSK dzieci
W czWÓrBoJU LeKKoatLetYczNYM 

   – dn.   
dzieWczĘta / cHłopcY

SzKoła    poWiaT  

Lp. Imię i nazwisko Rok ur. 60 m Skok
w dal / wzwyż Rzut piłeczką 600 m/1000 m Punkty 

razem
wynik punkty wynik punkty wynik punkty wynik punkty

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Podpis sędziego konkurencji

Tab. 6. Protokół czwórboju lekkoatletycznego
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Wyniki przelicza się na punkty według tabel 
czwórbojowych. 

Suma punktów indywidualnych z poszczegól-
nych konkurencji daje wynik ostateczny za-
wodnika.

Suma pięciu najlepszych wyników indywidual-
nych daje ostateczny wynik całej drużyny.

organizując zawody w czwórboju lekkoatle-
tycznym, trzeba pamiętać, że:

kolejność rozgrywania konkurencji jest dowol- y
na, jednak bieg długi powinien być rozegrany 
jako ostatnia konkurencja;
Bieg na 60 m jest rozgrywany seriami na czas.  y
Bieg toczy się po własnych torach, trzy falstarty 
eliminują zawodnika z tej konkurencji;
w skoku w dal szerokość strefy odbicia wynosi  y
1 m. końcem strefy powinna być belka z plaste-
liną. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, po-
miaru dokonuje się od początku strefy odbicia;
w skoku wzwyż pierwsza wysokość ustalana  y
jest przed zawodami. obowiązują następują-
ce wysokości: dziewczęta do 140 cm co 5 cm, 
powyżej co 3 cm; chłopcy do 160 cm co 5 cm, 
powyżej co 3 cm;
odległość wrzucie piłką palantową ocenia się  y
z dokładnością 0,5 m na niekorzyść zawodnika;
Biegi rozgrywane są seriami. y

SztaFetoWe BieGi przełaJoWe 
oraz drUżYNoWe BieGi przełaJoWe
przykładowy program sztafetowych biegów przeła-
jowych:

i. Uczestnictwo
w zawodach startują reprezentacje szkół od- y
dzielnie dziewcząt i chłopców,
reprezentacja składa się 6–10 zawodniczek/ y
zawodników, urodzonych w latach 2008–2009 
(igrzyska Młodzieży Szkolnej), 
dopuszcza się możliwość organizacji sztafet  y
z mniejszą ilością zawodników.

ii. program zawodów
Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych  y
od ukształtowania terenu i innych czynników: 
dziewczęta 6-10 x 1000 m – 1200 m, y
chłopcy      6-10 x 1000 m – 1200 m. y

iii. Sposób przeprowadzenia zawodów
zawody odbywają się w formie sztafet. zawod- y
nicy startujący na i zmianie biegną ze startu 
wspólnego. Strefa zmian 20 m.
Szkoły posiadają numery startowe (własne lub  y
przydzielone przez organizatora) oraz pałeczki 
sztafetowe. 

zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatle-
tycznych. 

przykładowy program drużynowych biegów prze-
łajowych:

i. Uczestnictwo
w zawodach startują reprezentacje szkolne,  y
oddzielnie dziewcząt i chłopców,
zespół składa się z maksymalnie 6 zawodni- y
czek/zawodników urodzonych w latach 2008–
2009.
w zawodach prawo startu mają również za- y
wodnicy (indywidualnie), którzy zajęli miejsca 
1–3 w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli 
ich drużyna nie awansowała (do finału woje-
wódzkiego)

ii. program zawodów
Biegi na dystansach:

dziewczęta – biegi na dystansie 800 m –  y
1200 m,
chłopcy – biegi na dystansie 1000 m – 1500 m. y

iii. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Dystanse dostosowane do warunków tereno- y
wych, ukształtowania terenu i innych czynni-
ków.
Start wspólny w poszczególnych kategoriach,  y
z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 
6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela 
liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg 
ustaleń drużyn, za nimi. 
Sposoby sporządzania klasyfikacji końcowych  y
będą zawarte w wojewódzkich regulaminach.
prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja in- y
dywidualna i drużynowa dla poszczególnych 
biegów i kategorii.
w zawodach prawo startu mają również za- y
wodnicy, którzy zajęli 1-3 miejsca w zawodach 
poprzedniego szczebla, jeżeli ich drużyna nie 
awansowała. 
zawodnicy mogą startować w kolcach lekko- y
atletycznych.  

Przygotowując zawody w biegach przełajowych, 
należy mieć na uwadze następujące obszary:

i oBSzAr PRZYGOTOWANIE TRASY BIEGÓW (ta-
śmy określające trasę biegów, dystanse 
oznaczone odpowiednimi kolorami wi-
doczne dla biegaczy, ustalenie punktów 
sędziowskich).

ii oBSzAr SEKRETARIAT ZAWODÓW (sporzą-
dzenie mapy z trasą biegów, program 
minutowy, przyjmowanie zgłoszeń, 
przekazanie numerów startowych dla 
drużyn, w biegach indywidualnych od-
powiednich karteczek, przygotowanie 
list startowych, protokołów, wypisanie 
dyplomów, przygotowanie pucharów).

iii oBSzAr EKIPA SĘDZIOWSKA (powołanie sędzie-
go głównego zawodów – odpowiada za 
cały przebieg zawodów, sędziów punk-
towych na trasie biegów - uczniów prze-
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szkolonych w ramach MoS, sędziów na 
placu głównym biegów – odpowiedzial-
nych za przekazanie i odebranie zawod-
nikom pałeczek sztafetowych, zbieranie 
na mecie kart zawodnika w biegach 
indywidualnych i ułożenie ich zgodnie 
z kolejnością przekroczenia linii mety).

iv oBSzAr BEZPIECZEŃSTWO (na trasie biegów, 
służby – policja, Straż pożarna, Straż 
Miejska, punkt medyczny z profesjonal-
ną opieką).

v oBSzAr SPRAWY RÓŻNE (przygotowanie herba-
ty, napojów chłodzących, itp.; zachowa-
nie czystości – toalety, worki na śmieci).

vi oBSzAr  SPRAWY PORZĄDKOWE (zebranie sprzę-
tu, zebranie śmieci, itp.) 

Przed rozpoczęciem zawodów należy sprawdzić, 
czy:
1. trasa jest dobrze oznakowana, bezpieczna, sę-

dziowie punktowi znajdują się na swoich miej-
scach.

2. zawodnicy zapoznali się z trasą.
3. obsługa techniczna zawodów jest na miejscu, 

sędziowie znajdują się na swoich stanowiskach.
4. zawodnicy mają potwierdzone badania lekarskie.
5. Uczestnicy biegów przeprowadzili rozgrzewkę 

przed biegiem.

zaWodY LeKKoatLetYczNe orGaNizoWaNe W SzKoLe

Organizując zawody lekkoatletyczne, należy zre-
alizować następujące zadania:

1. opracowanie programu zawodów, ze szczegól-
nym uwzględnieniem programu minutowego.

2. Sprawdzenie stanu obiektów sportowych; bież-
ni, skoczni, rzutni.

3. przygotowanie sprzętu niezbędnego do prze-

prowadzenia zawodów: stoper, miara, grabie, 
sygnał akustyczny, piłeczki palantowe, stojaki, 
protokoły, tabele punktowe – dodatkowo me-
dale, dyplomy itp.

4. omówienie pracy zespołu sędziowskiego, sę-
dziowie na linii startu i mety – x 3; sędziowie 
mierzący skok w dal x 3; sędziowie mierzący 
rzut piłeczką palantową – x 2.

pLanoWanie MinUToWe

Konkurencja
Czas trwania 

pojedynczego zadania 
(skok, rzut, bieg)

Ilość 
serii

Razem
(min) SUMOWANIE

SKOK W DAL 0,30 s 3 1,50 1,50 minx20=0,30 min

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ 0,20 s 3 1,00 1,00min x20=0,20 min

BIEG 60 m (startują 2 osoby) 0,30 s 2 1,00 1,00min x10=0,10 min

PCHNIĘCIE KULĄ 0,20 s 3 1,00 1,00 minx20=0,20 min

BIEG 1000 m (startuje 10 osób) 5,0 min 2 10,00 =0,10 min

SKOK WZWYŻ Minimum 5 min.
(jeden zawodnik) – – 5,00 min x 20=1,40 min

Razem 2,30 min

Tab. 7. Przykład planowania minutowego zawodów lekkoatletycznych dla 20 zawodników

WzorY protoKołÓW

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Klasa
Próby

Wynik końcowy
I II III

Tab. 8. Protokół skoku w dal
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Lp. Nazwisko i imię 
zawodnika Klasa

Próby
Wynik końcowy

110 115 120 125 130 135 140 143

Tab. 9. Protokół skoku wzwyż
zadanie do wykonania
Wykonaj: Do wyników z poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych przyporządkuj punkty zgodnie 
z tabelą punktową czwórboju lekkoatletycznego dziewcząt.

protoKÓł iGrzYSK dzieci
W czWÓrBoJU LeKKoatLetYczNYM 

   – dn.   
dzieWczĘta / cHłopcY

SzKoła    poWiaT  

Lp. Imię i nazwisko Rok ur. 60m Skok
w dal / wzwyż Rzut piłeczką 600m/1000m Punkty 

razem
wynik punkty wynik punkty wynik punkty wynik punkty

1. KASIA 9,1 3,62 26,0 2;01

2. JUSTYNA 8,9 4,12 41,5 1,58

3. BASIA 8,8 4,02 33,5 2,12

4. ANIA 9,2 3,88 28,0 2,22

5. WERONIKA 9,0 3,91 22,5 2,08

6. WIKTORIA 8,7 4,21 29,5 2,10

Miejsce Imię zawodnika Wynik końcowy

1

2

3

4

5

6
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zaGadnienie Vi

gry zespołowe–piłka nożna

piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną spor-
tową na świecie. narodziła się na wyspach Bry-
tyjskich w xx w., a pierwsze reguły tej dyscypliny 
ustalone zostały w 1848 r. w Cambridge. Jednak 
już wcześniej grano w różne gry o podobnych za-
sadach, między innymi w Azji. pierwsze piłki były 
wykonane ze zwierzęcych pęcherzy. z czasem za-
równo sama gra, jak i przeznaczona do niej piłka 
ewoluowały. Sport ten stawał się coraz bardziej po-
pularny wśród uczniów brytyjskich uniwersytetów. 
od 1900 r. została dyscypliną olimpijską. 
przed zorganizowaniem pierwszego turnieju piłki 
nożnej należy zapoznać się z podstawowymi prze-
pisami gry, które należy egzekwować podczas roz-
grywek.

podStaWoWe przepiSY GrY

1. w zawodach biorą udział dwie drużyny, każda 
składa się z jedenastu zawodników, przy czym 
jeden z nich jest bramkarzem. zawody nie mogą 
być rozpoczęte, jeśli choć jedna z drużyn ma 
w swoim składzie mniej niż siedmiu zawodników.

2. w każdym meczu rozgrywanym w ramach oficjal-
nych rozgrywek można dokonać maksymalnie 
trzech zmian zawodników. 

3. Mecz piłki nożnej trwa dwie połowy po 45 minut 
z 15-minutową przerwą pomiędzy nimi.

4. Bramka jest zdobyta, jeżeli piłka całym swoim 
obwodem przekracza linię bramkową pomiędzy 
słupkami bramkowymi i pod poprzeczką, za-
kładając, że drużyna, która zdobyła bramkę, nie 
popełniła wcześniej jakiegokolwiek przewinienia 
przeciwko przepisom gry. 

5. zawodnik jest na pozycji spalonej, jeżeli znajduje 
się bliżej linii bramkowej przeciwników niż piłka 
i przedostatni zawodnik lub piłka i dwóch ostat-
nich zawodników.

6. zawodnik nie jest „spalony”, gdy otrzymuje piłkę 
bezpośrednio z: rzutu od bramki, wrzutu z autu, 
rzutu z rogu, znajduje się na własnej połowie pola 
gry, znajduje się na równi z dwoma ostatnimi za-
wodnikami drużyny przeciwnej.

7. w piłce nożnej występują rzuty wolne: bezpośred-
nie i pośrednie. wykonywane one są z miejsca 
przewinienia.

8. rzut wolny bezpośredni przyznaje się za: niespor-
towe zachowanie (kopnięcie przeciwnika, podkła-
danie nogi, popychanie, plucie, itp.), celowe za-
granie piłki ręką (z wyjątkiem bramkarza w polu 
karnym), grę faul (np. nieczysty wślizg).

9. rzut wolny pośredni przyznaje się za: grę nie-
bezpieczną (wysoko uniesiona noga, zbyt nisko 
opuszczona głowa, leżenie i przytrzymywanie pił-
ki, nakładka, itp.), niedozwolone przeszkadzanie 
przeciwnikowi (zabieganie drogi, przeszkadzanie 
bramkarzowi w wznowieniu gry, itp.).

10. rzut karny zarządza się, jeżeli jedno z powyższych 
przewinień popełnione zostało przez zawodnika 
w jego własnym polu karnym. rzut karny wyko-
nywany jest z wyznaczonego punktu, oddalonego 
o 11 m od linii bramkowej. 

11. przy wykonywaniu rzutu wolnego piłka musi nie-
ruchomo leżeć w momencie wykonania rzutu, 
a po wykonaniu rzutu zawodnikowi, który go wy-
konał, nie wolno jej powtórnie dotknąć, chyba że 
została ona dotknięta przez innego zawodnika. 
zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować 
się w odległości co najmniej 9,15 m od piłki. 

12. rzut sędziowski jest sposobem wznowienia gry 
po chwilowej przerwie w grze, której zarządzenie 
gwizdkiem sędzia uznał za konieczne z każdego 
powodu niewymienionego gdziekolwiek indziej 
w przepisach gry w piłkę nożną (np. dwie piłki na 
boisku, wymagana jest interwencja lekarza, a pił-
ka jest w grze, wtargnięcie kibiców na boisko).

13. rzut od bramki przyznaje się, gdy piłka całym ob-
wodem, ostatnio dotknięta przez zawodnika dru-
żyny atakującej, przekroczyła linię bramkową za-
równo po ziemi (podłożu), jak i w powietrzu i nie 
została zdobyta bramka. 

14. rzut z rogu przyznaje się, gdy piłka całym obwo-
dem, ostatnio dotknięta przez zawodnika druży-
ny broniącej, przeszła linię bramkową zarówno 
po ziemi (podłożu), jak i w powietrzu i nie została 
zdobyta bramka.

15. za grę niezgodną z przepisami sędzia może uka-
rać zawodnika: napomnieniem (żółta kartka) lub 
wykluczeniem (czerwona kartka).

reGULaMiN SzKoLNYcH iGrzYSK 
SportoWYcH SzKoLNeGo zWiĄzKU 
SporToWeGo
w kalendarzach wojewódzkich SzS zamieszczone 
są regulaminy zawodów w piłce nożnej dziewcząt 
i chłopców. wyodrębniono w nich trzy podstawo-
we obszary dotyczące: uczestnictwa drużyn w za-
wodach, przepisów gry i sposobu punktowania 
zespołów (przepisy dotyczą gry na mniejszych bo-
iskach, tzw. orlikACH)

i. Uczestnictwo
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły pod- y
stawowej urodzeni w ……… roku i młodsi.
zespół liczy do 12 zawodników (w całym tur- y
nieju). 

ii. przepisy gry 
zespół składa się z 5 zawodników w polu + bram- y
karz.
zawody powinny być rozgrywane na boisku o  y
nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 
20–32 m, długość 40–56 m, bramki: 5 x 2 m, do-
puszcza się na niższy szczeblach bramki 3 x 2 m.
Czas gry: 2 x 10–20 min + do 5 min przerwa. y
obuwie: miękkie – trampki, tzw. korkotrampki,  y
tzw. lanki. 
piłka: numer „4”. y
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Szerokość linii max 12 cm
Rzut karny 
– 9 metrów
od bramki

9 m

15
 m

Bramka 
5 x 2 m

26
– 

30
 m

Promień 0,7 m

50 – 56 m

Promień koła 5,25 m

WYMiarY BoiSKa, BraMeK i piłKi – 
piłka nożna w klubie sportowym

wymiary boisk różnią się od siebie w zależności od 
warunków terenowych, na jakich się znajdują. rów-
nież wielkość bramek ściśle związana jest z wielko-
ścią boiska. należy pamiętać, że boisko znajdujące 
się przy szkole, na osiedlu lub w innym miejscu służy 
także do rozgrywania innych dyscyplin sportowych. 
przepisy polskiego związku piłki nożnej dokładnie 
określają kategorie i liczbę grających w danej gru-
pie wiekowej. poniżej w tabeli przedstawione są 
kategorie wiekowe od skrzata do juniora młodsze-
go i formy współzawodnictwa. 

KaTeGorie WieKoWe
U-6/U-7 SKRZAT – gra 4 x 4

U-8/U-9 ŻAK – gra 5 x 5

U-10/ U-11 ORLIK – gra 7 x 7

U-12/ U-13 MŁODZIK – gra 9 x 9

U-14/ U-15 TRAMPKARZ – gra 11 x 11

U-16/ U-17 JUNIOR MŁODSZY – gra 11 x 11

U-18/ U-19 JUNIOR STARSZY – gra 11 x 11

Tab. 10. Kategorie wiekowe od skrzata do juniora młodsze-
go i formy współzawodnictwa (zgodne z PZPN)

Ryc. 17. Wymiary boiska typu „Orlik”

Ryc. 18. Wymiary boiska do rozgrywek w grupach juniorów i seniorów

Szerokość linii max 12 cm
Rzut karny 

– 11 metrów
od bramki

16,5 m

40
,3

2 
m

Bramka 
7,32 x 2,44 m

45
 –

 9
0 

m

Promień 1 m

90 – 120 m

Promień koła 9,15 m
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WYMiarY BraMeK
profesjonalna bramka do piłki nożnej to 7,32m  y
x2,44 m,
Bramki treningowe – o wymiarach 7,32m x  y
2,44m,
Bramki treningowe – o wymiarach 5m x 2m (bo- y
isko orlik),
Bramki treningowe do piłki nożnej i futsalu –  y
o wymiarach 3m x 2m,
Bramki o wymiarach 3m x 1,5m (typ Żak). y

WYMiarY piłeK

SKRZAT piłka nr 3 ewentualnie piłka siatkowa,

ŻAK piłka nr 4 lub 3 ewentualnie piłka siatkowa,

ORLIK piłka nr 4,

MŁODZIK piłka nr 4,

TRAMPKARZ piłka nr 5,

JUNIOR MŁODSZY piłka nr 5.

podStaWoWe iNForMacJe dotYczĄce 
orGaNizacJi tUrNieJU piłKi NożNeJ

SKład drUżYNY piłKarSKieJ
liczba grających zawodników uzależniona jest 
od kategorii wiekowej. w kategoriach trampkarz 
i starsi każda z drużyn wybiega na murawę w skła-
dzie 11-osobowym, łącznie z bramkarzem, który 
ma prawo w polu karnym dotykać piłkę rękoma. 
pozostali zawodnicy w różnych ustawieniach two-
rzą trzy linie: obrońców, pomocników oraz na-
pastników. podczas meczów rankingowych oraz 
turniejowych trener może dokonać tylko 3 zmian. 
zawodnik, który zszedł z boiska, nie może już na 
nie powrócić w trakcie spotkania.
podstawowe terminy:

Napastnik – zawodnik, który gra na pozycji naj-
bliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie 
głównie to on jest odpowiedzialny za zdobywanie 
bramek.
obrońca – zawodnik, który ma za zadanie za-
pobiegać atakom napastników przeciwnika na 
bramkę.
pomocnik – gra w środku pola między ataku-
jącymi napastnikami a broniącymi obrońcami. 
rozróżnia się pomocników: defensywnych, środ-
kowych, ofensywnych, bocznych oraz cofniętych 
skrzydłowych.
Stoper (libero, wymiatacz – ang. sweeper) – peł-
ni rolę ostatniego (najbardziej cofniętego) obroń-
cy. powinien zatrzymać akcję przeciwnika, który 
przedostał się przez linię obrony.
Bramkarz – jego zadaniem jest uniemożliwie-
nie zdobycia bramki (gola) zawodnikom drużyny 
przeciwnej.
rozgrywający (ang. playmaker) – zawodnik, na 
którym spoczywa główny ciężar rozgrywania pi-
łek, rozpoczynania poszczególnych akcji, wykony-

wania ostatnich podań. Bierze on udział w więk-
szości akcji zespołu.

WYKroczeNia
zasady piłki nożnej definiują szereg wykroczeń, za 
które zawodnik może zostać ukarany żółtą bądź 
czerwoną kartką. Drużyna natomiast w ramach 
rekompensaty za przewinienie przeciwnika dosta-
je rzut wolny lub karny.
żółta kartka stanowi ostrzeżenie dla zawodnika, 
a dostaje się ją za nieprzepisowe zagranie. Sędzia 
może ją wyciągnąć jako karę za nieczyste zagra-
nie lub niesportowe zachowanie. Dwie żółte kart-
ki w trakcie meczu wykluczają zawodnika z dalszej 
rywalizacji i zmuszają zespół do gry w osłabieniu.
Kartka czerwona natomiast od razu wymusza 
zejście zawodnika z boiska. Sędzia może ją wycią-
gnąć za faul z premedytacją, bardzo niesporto-
we zachowanie lub umyślne łamanie przepisów. 
zawodnik, który dostał dwie żółte bądź czerwo-
ną kartkę, nie może wrócić na boisko ani zostać 
zmieniony, przez co drużyna musi grać z jednym 
piłkarzem mniej.

rzUtY
rzut rożny dyktowany jest dla drużyny, jeśli piłka 
opuści linię końcową boiska po dotknięciu zawod-
nika drużyny przeciwnej pod swoją bramką. w sy-
tuacji odwrotnej grę wznawia bramkarz z dystan-
su 5 m od własnej bramki.
rzut z autu jest wznowieniem gry po wyjściu pił-
ki poza linię boczną boiska. rozpoczyna drużyna, 
której zawodnik nie dotknął piłki jako ostatni.
Faul jest to nieprzepisowe odebranie piłki prze-
ciwnikowi bądź blokowanie go, kiedy nie ma piłki. 
karą za to przewinienie jest rzut wolny, a dodat-
kowo może być także kartka. 
rzut karny natomiast dyktowany jest, jeśli za-
wodnik został sfaulowany w polu karnym przeciw-
nika. wykonuje się go z 11 m od bramki. w tym 
czasie w polu karnym może być tylko bramkarz 
oraz wykonawca.

SpaLoNY
Definicja: „pozycja spalona to sytuacja, gdy pod-
czas podania piłkarz danej drużyny znajduje się 
na stronie boiska należącej do drużyny przeciwnej 
i jest bliżej linii bramkowej drużyny przeciwnej niż 
piłka oraz bliżej niż przedostatni zawodnik druży-
ny przeciwnej i ma wpływ na przebieg akcji”.

SĘdzia
Mecz prowadzony jest przez arbitra. Czuwa on 
nad przestrzeganiem przepisów, nad odpowied-
nim strojem zawodników, rozstrzyga spory, prze-
rywa zawody w razie potrzeby. Sędziemu poma-
gają sędziowie asystenci, do których obowiązków 
należy wskazywanie strony, której zawodnik wybił 
piłkę poza linię boczną, wskazanie zawodnika na 
pozycji spalonej, pomoc przy zmianie zawodni-
ków, pomoc sędziemu głównemu w sytuacjach 
spornych.
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przYKładoWa SYGNaLizacJa SĘdzieGo W piłce NożNeJ

Tab. 11. Sygnalizacja sędziego głównego piłki nożnej

Tab. 12. Sygnalizacja asystentów sędziego głównego piłki nożnej

Spalony: Podniesiona 
chorągiewka sygnalizuje 

spalonego

Spalony. Gdy sędzia główny przerwie 
grę, sędzia liniowy wskazuje miejsce 

spalonego na przeciwległej stronie boiska

Spalony. Miejsce spalonego 
w pobliżu sędziego liniowego

Wyrzut z autu. Kierunek

Rzut karny. Sędzia główny wskazuje na 
punkt karny, nie ma natomiast potrzeby 
biegnięcia w kierunku punktu karnego

Rzut z rogu Napomnienie i wykluczenie. Pokazanie 
kartki winno się odbyć w sposób widoczny 
na rysunku. Wcześniej musi mieć miejsce 

identyfikacja zawodnika

organizator, planując turniej piłki nożnej, po-
winien wykonać następujące zadania:

określić cele turnieju. y
przedstawić organizatora lub organizatorów za- y
wodów.
Ustalić, kogo zamierza zaprosić do turnieju. y
określić sposób zgłaszania drużyn. y
podać miejsce i termin zawodów. y
zaproponować odpowiedni system rozgrywek,  y
który powinien być uzależniony od ilości zgłoszo-
nych drużyn.

przedstawić sposób punktowania turnieju. y
Ustalić, w jaki sposób będą rozwiązywane sprawy  y
dyscyplinarne.
w postanowieniach końcowych omówić te spra- y
wy, które nie zostały ujęte w punktach przedsta-
wionych wyżej.
po zakończeniu turnieju należy wręczyć meda- y
le, puchary, dyplomy, podziękować wszystkim 
uczestnikom zawodów, a także zaprosić na ko-
lejny turniej, jeżeli jest planowany w najbliższym 
czasie.
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zaGadnienie Vii

gry zespołowe – piłka rĘczna, 
piłka siatkowa, koszykówka

Gry zespołowe, szczególnie piłka siatkowa, koszy-
kówka, piłka nożna i piłka ręczna są najbardziej 
popularne wśród dzieci i młodzieży szkolnej. na-
uczyciele częściej wybierają właśnie te dyscypliny 
na lekcjach wychowania fizycznego, dlatego or-
ganizator sportu w szkole powinien dysponować 
większą wiedzą na ich temat. wybrane informacje 
dotyczące piłki ręcznej znajdują się poniżej, nato-
miast z tematyką związaną z siatkówką i koszy-
kówką należy zapoznać się samodzielnie (można 
wykorzystać materiał w dalszej części podręcznika 
dot. Młodzieżowych Sędziów Sportowych), mając 
na uwadze następujące zagadnienia:

1. Dyscyplina – krótka informacja.
2. wymiary boiska do gry.
3. podstawowe zasady gry.
4. Sygnalizacja sędziowska.
5. wyciąg z regulaminu mini piłki ręcznej SzS.

piłka rĘczna

piłka ręczna (potocznie pol. szczypiorniak, ang. 
handball) – zespołowa dyscyplina sportu (gra dru-
żynowa) uprawiana na całym świecie – zarówno 
przez kobiety, jak i przez mężczyzn – w której biorą 
udział dwie ekipy po 7 zawodników każda. Celem 
gry jest zdobycie jak największej liczby bramek. 
piłka może być rzucana, popychana, łapana, ude-

rzana i zatrzymywana. zawodnicy, oprócz bramka-
rzy, nie mają prawa zrobić więcej niż 3 kroki z piłką 
w rękach, co wymusza bieg z kozłowaniem i liczne 
podania. Bramkarze, wychodząc z pola bramkowe-
go, stają się zawodnikami ofensywnymi i obowią-
zują ich wówczas identyczne prawa i obowiązki jak 
pozostałych zawodników (łącznie z brakiem możli-
wości powrotu z piłką w pole karne).

podStaWoWe zaSadY GrY 
W piłKĘ rĘczNĄ

piłka ręczna jest sportem drużynowym opartym  y
na zasadach fair play.
na boisku znajdują się dwie męskie lub dwie  y
żeńskie drużyny grające przeciwko sobie, które 
próbują zdobyć punkty, rzucając piłką do bramki 
drużyny przeciwnej.
zwycięża drużyna, która zdobyła więcej bramek  y
w czasie gry.
zwycięska drużyna otrzymuje 2 punkty. y
Jeżeli jest remis, obie drużyny dostają po 1 punk- y
cie 
Dla różnych grup wiekowych / płci używane są   y
różne wielkości piłek.
wysokość bramki to 2 m, szerokość – 3 m. y
Czas gry może się różnić. Standardowy mecz trwa  y
2 x 30 min.
każda drużyna składa się maksymalnie z 14 za- y
wodników. 
na boisku może znajdować się 6 zawodników i 1  y
bramkarz.
podczas gry zawodnicy mogą się wymieniać mię- y
dzy sobą.
wszyscy zawodnicy z jednej drużyny muszą nosić  y
stroje w takim samym kolorze. 

Linia pola
bramkowego

Grubość linii 5 cm

7 m

Bramka
3 x 2 m

20
 m

40 m

Linia rzutów
karnych

Linia rzutów
wolnych

Pole wyjścia
bramkarza

4 m

R = 9 m

    R = 6 m

linia końcowa

Linia bramkowa
grubość 8 cm

Linia boczna 

Ryc. 19. Boisko do piłki ręcznej
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Bramkarze noszą stroje, które mają inny kolor niż  y
pozostali zawodnicy z ich drużyny.
zawodnikom nie wolno mieć na sobie żadnych  y
przedmiotów, które mogą być niebezpieczne (ze-
garki, pierścionki, kolczyki itp.).
Mecz prowadzi dwóch sędziów na boisku we  y
współpracy z sędziami stolikowymi (sędzią mie-
rzącym czas i sędzią sekretarzem).
w przepisach piłki ręcznej określone są następu- y
jące rzuty: rzut rozpoczynający grę, rzut wolny, 
rzut od bramki, rzut karny i rzut z linii bocznej.
rzut karny zarządza się, gdy nie dopuszczono do  y
zdobycia bramki, jeżeli była taka wyraźna możli-
wość.
na początku pierwszej i drugiej połowy, a także po  y
zdobyciu bramki następuje rzut rozpoczynający grę.

z „regulaminu SzS” piłki ręcznej:
zespół liczy do 12 zawodników. Czas gry 2x 12  y
min z 5-minutową przerwą.
za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawo- y
dach przyznaje się:

3 pkt – za zwycięstwo w regulaminowym cza- y
sie gry,
2 pkt – za zwycięstwo po rzutach karnych, y
1 pkt – za porażkę po rzutach karnych, y
0 pkt – za porażkę w regulaminowym czasie   y
gry.

zadanie do wykonania
Koszykówka, piłka siatkowa
zagadnienia do omówienia na podstawie kalen-
darza imprez SzS oraz regulaminów dyscyplin pol-
skich związków sportowych. Możesz skorzystać 
z materiałów w dalszej części podręcznika – kurs 
Młodzieżowych Sędziów Sportowych.

1. piłka (siatkowa, koszykówka) – krótka informa-
cja o dyscyplinie.

2. wymiary boiska do gry.
3. podstawowe zasady gry.
4. Sygnalizacja sędziowska.
5. przepisy rozgrywek szkolnych na podstawie re-

gulaminu wojewódzkiego SzS.
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zaGadnienie Viii

gry indywidualne – tenis 
stołowy

tenis stołowy (ping-pong) według różnych źródeł 
jest jednym z najpopularniejszych sportów na-
szego globu, biorąc pod uwagę liczbę grających 
zawodników. Jest grą dla każdego – dla dzieci 
i młodzieży, osób dorosłych, a nawet osób w po-
deszłym wieku. osoby na wózkach również upra-
wiają tenis stołowy. Jest odpowiedni zarówno dla 
kobiet, jak i dla mężczyzn. Może być uprawiany 
jako gra rekreacyjna, sport wyczynowy i sport 
zawodowy. to sport olimpijski i paraolimpijski. 
w grze uczestniczą 2 (singel) lub 4 osoby (debel, 
mikst), które przebijają piłeczkę rakietką na stro-
nę przeciwnika.
początek tenisa stołowego to lata 1870–1880, 
a wielka Brytania stała się prekursorem tej dyscy-
pliny sportowej w europie. zanim jednak ping-pong 
stał się dyscypliną masową, miał charakter typowo 
towarzyski. w czasie niepogody i zimą towarzystwo 
przenosiło się z kortów do salonów i tam, na stole 
z książkami ustawionymi jako siatka, grywało się 
rakietami tenisowymi zrobionymi z korka. również 
pierwsze piłeczki były wykonane z tego samego 
materiału. rozrywkowy charakter gry pozwolił na 
rywalizację kobiet z mężczyznami. 

Wybrane daty ważne dla rozwoju
tenisa stołowego:

1901 – pierwsze wykorzystanie do gry piłeczek  y
z celuloidu,
1902 – nieoficjalne mistrzostwa świata, y

1903 – e.C. Goode wprowadził okładziny przykle- y
jane do deski rakietki,
1921 – założenie angielskiego związku tenisa  y
Stołowego,
1926 – pierwsze oficjalne Mistrzostwa Świata zor- y
ganizowane w londynie.

zaSadY GrY

Mecz tenisa stołowego rozgrywany jest w setach,  y
gra się do 3 lub 4 wygranych setów. 
popularniejszym rozwiązaniem jest gra do 3 se- y
tów, a w rozgrywkach szkolnych lub amatorskich 
gra się nawet do 2 wygranych partii. przykłado-
wo, jeśli bierze się udział w meczu granym do 3 
wygranych setów, można go wygrać w stosunku 
3:0, 3:1 lub 3:2. Celem w każdym z setów jest zdo-
bywanie punktów. 
Aby wygrać seta, trzeba zdobyć 11 punktów, jed- y
nak przewaga nad rywalem musi być minimum 
dwupunktowa. 
po zakończeniu seta następuje zmiana stron.  y
każdą rozgrywkę zaczyna się od podania.  y
o tym, kto będzie zaczynał, zdecyduje losowanie  y
przeprowadzone przez sędziego. wygrywają-
cy losowanie serwuje jako pierwszy lub wybiera 
stronę stołu.
po każdych dwóch punktach następuje zmiana  y
serwującego. 
zarówno odbiór serwisu w tenisie, jak i popraw- y
na zagrywka są elementami istotnymi w zdoby-
waniu punktów. 
zasady serwisu: należy podrzucić piłeczkę na wyso- y
kość około 15–20 cm, a następnie rakietą uderzyć 
w nią w taki sposób, aby najpierw odbiła się po stro-
nie serwisującego, przeszła nad siatką i odbiła się 
w polu rywala. Jeśli przeciwnikowi uda się odbicie 
serwisu, to wówczas dochodzi do wymiany. 

Ryc. 20. Wymiary stołu do tenisa stołowego

Długość 274 cm

Wysokość siatki 15,25 cm

Wysokość 76 cm

Szerokość 152,5 cm
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PUNKTACJA
ważnym elementem zasad gry w tenisa stołowe- y
go jest punktacja. kiedy zdobywasz punkty? w sy-
tuacji, gdy rywal niezgodnie z przepisami wykona 
podanie lub odbiór, piłka nie będzie miała kontak-
tu z polem odbierającego, przeciwnik dwukrotnie 
odbije piłkę lub dotknie powierzchni stołu. 
Błędem w tenisie stołowym nie jest odbicie pi- y
łeczki od taśmy. kiedy stanie się tak po serwisie, 
jest on powtarzany, natomiast w trakcie trwania 
akcji gra toczy się dalej.
w tenisa stołowego możemy grać w singla, czyli je- y
den na jednego lub w debla, czyli dwóch na dwóch. 
zasady gry w debla w tenisie stołowym są bardzo  y
podobne do tych w grze w singla i punkty zdoby-
wa się w analogiczny sposób. 
Serwis w grze podwójnej trzeba wykonywać po prze- y
kątnej, a zawodnicy odbijają piłeczkę na przemian.

Kategorie wiekowe

rozgrywki indywidualne i drużynowe w ramach współ-
zawodnictwa sportowego są prowadzone w podziale-
na płeć w następujących kategoriach wiekowych:

żak w wieku 10–11 lat, y
młodzik w wieku 12–13 lat, y
kadet w wieku 14–15 lat, y
junior w wieku 16–18 lat, y
młodzieżowiec w wieku 19–21 lat, y
senior w wieku powyżej 19 lat, y
weteran od 40. roku życia. y

eLiMiNacJe SzKoLNe
drUżYNoWeGo tUrNieJU
teNiSa StołoWeGo
i. Uczestnictwo

w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt  y
i chłopców.
Drużynę stanowią uczennice/uczniowie jednej  y
szkoły urodzeni:

– w 2010 r. i młodsi (igrzyska Dzieci),
– w 2008–2009 (igrzyska Młodzieży Szkolnej),
– w 2003 i młodsi (licealiada).
zespół liczy 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2  y
chłopców + 1 rezerwowy.
obowiązuje ten sam skład przez cały turniej. y
organizator zawodów odpowiada za udostępnie- y
nie piłeczek meczowych. na rozgrzewkę drużyny 
powinny zgłaszać się z własnymi piłeczkami.

ii. Sposób przeprowadzenia zawodów
Układ gier w meczu drużynowym:

Mecz składa się z 1–5 gier rozgrywanych kolejno  y
według układu:

Kolejność gier Rozstawienie

1 gra A – X

2 gra B – Y

3 gra podwójna

4 gra A – Y

5 gra B – X

Mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną  y
z drużyn 3 zwycięstw (gry do trzech wygranych 
setów). 
zawodnik rezerwowy może być wprowadzony po  y
drugiej grze meczu.
Gra podwójna (debel) odbywa się w dowolnym  y
ustawieniu drużyny.
Sety rozgrywa się do 11 pkt z zachowaniem mini- y
mum 2-punktowej przewagi.
w przypadku kontuzji zawodnika, potwierdzonej  y
przez opiekę medyczną, można wprowadzić do 
gry zawodnika rezerwowego.
System wyłaniania mistrza uzależniony jest od  y
liczby uczestniczących drużyn (patrz zagadnienie 
iv – SySteMy rozGrywek SportowyCH).

protoKÓł teNiSa StołoWeGo
zawody: …………………..…………………………………..… Miejscowość: ………………………..
kategoria  ............................................................... Data …………………………....…....…
Drużyna AB ........................   Drużyna xy ............. wynik meczu ...........  zwycięzca ….……....

Lp. Porządek spotkań Zawodnicy 
A i B Drużyny AB

Zawodnicy X i Y
Drużyny XY Set I Set II Set III Punkty

AB XY Sety

1 Gra pojedyncza A-X

2 Gra pojedyncza B-Y

3 Gra podwójna AB-XY

4 Gra pojedyncza A-Y

5 Gra pojedyncza B-X

                                                                                               Razem

zgodność wyników i prawidłowość przebiegu meczu wg obowiązujących przepisów obustronnie stwierdzono.

kapitan drużyny AB ......................  kapitan drużyny xy......................   Sędzia Główny ...........................
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zaGadnienie iX

gry indywidualne – 
dyscyplina do wyboru
zadanie do wykonania
Wykonaj: opracuj wybraną przez siebie dyscyplinę 
sportową, indywidualną, mając na uwadze nastę-
pujące tematy:

1. krótki rys historyczny wybranej dyscypliny.
2. podstawowe zasady gry – punktacja.
3. Sygnalizacja sędziego.
4. przedstaw wybrany przez siebie protokół zawo-

dów, system rozgrywek – dowolny.

zaGadnienie X

ceremoniał olimpiJski

Sport to nie tylko rywalizacja o miano najlepsze-
go zawodnika czy też najlepszego zespołu grającego 
w turnieju. to również ujęte w regulaminach zwycza-
je, ceremonie towarzyszące zawodom, np. wręczenie 
medali, dyplomów. 
zanim przejdziemy do ceremoniału sportowego 
związanego z zawodami szkolnymi, przedstawione 
zostaną wybrane fragmenty z historii starożytnych 
i nowożytnych igrzysk olimpijskich.

StarożYtNe iGrzYSKa oLiMpiJSKie

to najstarsza międzynarodowa impreza sportowa  y
organizowana co cztery lata w różnych krajach. 
wyjaśnienie terminów „igrzyska olimpijskie” i „olim- y
piada”: 
olimpiada to czteroletni okres między igrzyskami  y
odbywającymi się w okresie letnim.
igrzyska to zawody sportowe rozgrywane przez kil- y
kanaście dni. 
pierwsze igrzyska olimpijskie odbywały się w olim- y
pii w Grecji i były rozgrywane co cztery lata.
pierwsze udokumentowane igrzyska odbyły się  y
w roku 776 p.n.e.
na czas igrzysk olimpijskich zaprzestawano wojen.  y
podczas trwania konfliktów ogłaszano „pokój boży” 
i wojny wstrzymywane były na 2 miesiące.
zwycięzca otrzymywał nagrodę – wieniec z gałązek  y
wawrzynu (laur olimpijski), zawodnik, który wygrał 
igrzyska, stawał się sławny. w jego rodzinnym mie-
ście stawiano pomniki na jego cześć i pisano wier-
sze, sławę zdobywało całe miasto, a nie tylko wy-
grany. 
kary olimpijskie były bardzo surowe. zawodnik,  y
który dopuścił się oszustwa, zmuszony był postawić 
pomnik zeusowi, na którym wyryto jego imię i na-
zwisko oraz występek, jakiego się dopuścił.
najstarszą dyscypliną starożytnych igrzysk był bieg  y
krótki na dystansie jednego stadionu. początkowo 

długość tego biegu nie była wyraźnie określona, do-
piero od 6. igrzysk dystans ustalono na 600 stóp, to 
jest 192,67 m. 
w późniejszym czasie wyróżniono także zapasy  y
chłopców.
od 18. igrzysk rozgrywano pentathlon – pięciobój.  y
w jego skład wchodziły: rzut oszczepem (wykona-
nym z drewna świerkowego bądź jesionu o długo-
ści w granicach ludzkiego wzrostu), rzut dyskiem 
(dyskobole stali na specjalnym podeście zwanym 
balbis, skąd oddawali rzuty), skok w dal, bieg na dy-
stansie jednego stadionu i zapasy. 
w czasie igrzysk 23. olimpiady pojawiła się walka  y
na pięści, która z czasem stała się najbardziej krwa-
wym widowiskiem zawodów. poddający się unosił 
rękę i palec wskazujący ku górze lub uderzał za-
wodnika w bark. na ten znak przerywano walkę.
 na 25. igrzyskach wprowadzono wyścigi rydwanów  y
powożonych przez właścicieli zaprzęgów. w tej kon-
kurencji startowali tylko najbardziej zamożni, gdyż 
utrzymanie koni było niezwykle kosztowne.
Do programu 33. olimpiady dołączono pankration,  y
skrzyżowanie zapasów i walki na pięści. zwycięstwo 
osiągano przez poddanie się przeciwnika.
najpełniejszy rozkwit osiągnęły igrzyska w okresie  y
wojen perskich (500–449 r. p.n.e.). olimpiada była 
wówczas rozgrywana regularnie co cztery lata, 
a igrzyska olimpijskie stały się świętem ogólnogrec-
kim. 

NoWożYtNe iGrzYSKa oLiMpiJSKie

nowożytne letnie igrzyska olimpijskie rozgrywane  y
są od 1896 r. (Ateny), zaś zimowe od 1924 r. (Cha-
monix). nawiązują one do głębokich tradycji an-
tycznych igrzysk olimpijskich. 
wskrzeszenia igrzysk dokonał baron pierre de Co- y
ubertin.
zdecydowana większość zawodników traktuje  y
igrzyska olimpijskie jako najważniejsze zawody 
sportowe, a złoty medal olimpijski jako najcenniej-
sze i najbardziej wyczekiwane trofeum. 
kobiety mają prawo uczestnictwa w igrzyskach od  y
1900 r. 
od 1924 do 1992 r. zimowe igrzyska olimpijskie od- y
bywały się w tym samym roku co letnie. obecnie 
organizowane są w odrębnych cyklach, dwa lata po 
letnich igrzyskach. 
znicz olimpijski jest zapalany w tradycyjny spo- y
sób podczas antycznej ceremonii w świątyni Hery 
w Grecji. Aktorki w strojach greckich kapłanek za 
pomocą parabolicznego lustra i promieni słonecz-
nych wzniecają ogień. A stamtąd ogień rozpoczyna 
sztafetę do miasta-gospodarza igrzysk. zazwyczaj 
biegną z nim wybrani ludzie, choć ogień był już 
transportowany łódką, samolotem (też concor-
dem), konno, na grzbiecie wielbłąda, sygnałem ra-
diowym, pod wodą i kajakiem. 
znicz musi się palić podczas trwania całej sztafety.  y
w przypadku jego zgaśnięcia może być ponownie 
zapalony tylko od zapasowego ognia mającego swe 
źródło także w Grecji. nigdy zwykłą zapalniczką. 
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igrzyska olimpijskie były zorganizowane w 23 róż- y
nych krajach. 
olimpiada w 2016 r. była pierwszą organizowaną  y
w Ameryce południowej. przez 17 dni trwania io 
w rio de Janeiro 10 500 sportowców z 205 krajów 
wzięło udział w 42 dyscyplinach sportowych w 306 
konkursach. 

cieKaWoStKi

podczas io w londynie w 2012 r. w wiosce olim- y
pijskiej jedynie przez ponad dwa tygodnie zużyto 
165 000 ręczników. 
oficjalnymi językami io są angielski i francuski  y
oraz oficjalny język kraju goszczącego. 
w igrzyskach wziął udział tarzan. Johnny weis- y
smuller, sportowiec-aktor, który zagrał tarzana 
w 12 filmach, wygrał 5 złotych medali olimpijskich 
w pływaniu w latach 20. xx w. 
od 1912 do 1948 r. w io uczestniczyli artyści: ma- y
larze, rzeźbiarze, architekci, pisarze, muzycy brali 
udział w poszczególnych dyscyplinach. 
pochodnia była już kilka razy w kosmosie (oczywi- y
ście niezapalona).
następujące dyscypliny nie znalazły się w pro- y
gramie igrzysk: pływanie synchroniczne solistów, 
przeciąganie liny, wspinaczka po linie, latanie ba-
lonem, pojedynek na pistolety, jazda na rowerze 
w tandemie, pływanie przez przeszkody, skakanie 
do wody na dystans. Całe szczęście, strzelanie do 
gołębi odbyło się tylko raz, na io w paryżu w 1900 
r.
pierwszą maskotką io była jamnik waldi, w Mona- y
chium w 1972 r. 

MaraTon

został włączony do igrzysk na podstawie legendy 
o żołnierzu greckim. „w ciągu jednego dnia ów żoł-
nierz przebiegł ponad 40 kilometrów spod Maratonu 
do Aten, by resztką sił wykrztusić wieść o zwycięstwie 
odniesionym w 490 r. p.n.e. nad persami i zaraz po-
tem wyzionąć ducha”. na podstawie tej myśli włączo-
no bieg maratoński do programu pierwszych nowo-
żytnych igrzysk. 

Historycy sprawdzili, że takie zdarzenie w rzeczywi-
stości nie miało miejsca. Był za to dramatyczny bieg 
posłańca z Aten o nazwisku Filippides po pomoc do 
Spartan, którzy mieli akurat święto religijne i z du-
żym opóźnieniem ruszyli na odsiecz pobratymcom, 
a przybywszy na miejsce bitwy pod Maratonem, mo-
gli już tylko pogratulować zwycięstwa Ateńczykom.

SYMBoLe oLiMpiJSKie

FLaGa oLiMpiJSKa

pięć kół widocznych na fladze olimpijskiej zostało  y
zaprojektowanychw roku 1912 przez barona pier-
re’a de Coubertin, współorganizatora pierwszych 
współczesnych io. reprezentują pięć zamieszkałych 
kontynentów. koła są splecione ze sobą w dwóch 
szeregach (od lewej do prawej).
na fladze jest sześć kolorów: niebieski, żółty, czarny,  y
zielony i czerwony na białym tle, przy czym niebieski, 
czarny i czerwony na górze, żółty i zielony na dole. 
kolory te zostały wybrane z tego powodu, że każda 
flaga państwowa zawiera przynajmniej jeden z nich. 
Flaga olimpijska jest jednym z najważniejszych  y
symboli olimpijskich. wciągana jest na maszt na 
stadionie olimpijskim podczas ceremonii otwarcia 
i pozostaje tam przez całe igrzyska olimpijskie aż do 
ceremonii zamknięcia. 
po raz pierwszy została wyeksponowana publicz- y
nie w amfiteatrze Uniwersytetu w paryżu w 1914 r., 
podczas uroczystości z okazji 20-lecia podjęcia de-
cyzji o wznowieniu igrzysk olimpijskich. 
Flaga olimpijska jest chroniona prawnie jako znak  y
towarowy notoryjny (powszechnie znany). 

Fot. 1.  Pierwsze nowożytne Igrzyska 
Olimpijskie 1896 r. w Atenach. Bieg na 
dystansie 100 m
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zNicz oLiMpiJSKi
znicz olimpijski również łączy – zawodników i hi- y
storię z teraźniejszością. 
nawiązuje do ognia rozpalanego w olimpii pod- y
czas antycznych zawodów.
współcześnie również zapala się go w tym sa- y
mym miejscu, przy pomocy skupionych promie-
ni słonecznych. ogień olimpijski wzniecany jest 
w Grecji w ruinach świątyni olimpii. Stamtąd 
sztafeta olimpijska przekazuje pochodnię olim-
pijską kolejnym biegaczom. tradycja zapalania 
ognia sięga igrzysk z 1928 r., a jego przenosze-
nia w sztafecie – z 1936 r. na koniec ogień nie-
siony w pochodni przybywa do miasta-gospoda-
rza igrzysk. tutaj w trakcie ceremonii otwarcia 
zapalany jest znicz olimpijski, który płonie przez 
cały czas trwania zawodów. 

HYMN i Motto oLiMpiJSKie

Hymnem olimpijskim, oficjalnie od 1958 r., jest  y
utwór muzyczny zatytułowany „Hymn olimpijski”, 
skomponowany przez Spirosa Samarasa. Auto-
rem słów jest kostis palamas. 
Motto olimpijskie y
oficjalnym mottem igrzysk jest łacińskie zdanie:  y

citius altius Fortius, 
czyli Szybciej, Wyżej, Mocniej

.
innym znanym cytatem dotyczącym olimpiady  y
jest zdanie: 

Najważniejszą rzeczą w igrzyskach 
olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć 
w nich udział, podobnie jak w życiu nie 
jest ważne triumfować, ale zmagać się 

z organizmem.

cereMoNiał SportoWY W SzKoLe

planując szkolne igrzyska sportowe, należy pamię-
tać o podstawowych elementach ceremoniału, któ-
ry z pewnością uatrakcyjni planowane przez was 
rozgrywki. Dobra organizacja imprezy, uroczysty 
charakter wydarzeń sportowych nadają zmaga-
niom sportowym ogólniejszy sens i znaczenie, 
podnoszą rangę sportu w społeczeństwie, zachę-
cają do jego uprawiania 35. każde zawody sportowe 
organizowane na różnych szczeblach rywalizacji 
powinny składać się z trzech części: ceremoniału 
otwarcia, ceremoniału dekoracji i ceremoniału za-
mknięcia.

ceremonia otwarcia
1. Ceremonia otwarcia powinna zostać zorganizo-

wana w miejscu najbardziej wyeksponowanym, 
np. przy trybunie honorowej, gdzie będą znaj-
dowały się trofea, puchary, medale itp., zapro-
szeni goście; jest to miejsce wręczania nagród.

35  z. Cendrowski, Przewodzić innym.

2. prowadzący zawody prezentuje ekipy startują-
ce w zawodach. Jeżeli to możliwe, wskazana jest 
defilada drużyn po wyznaczonej trasie.

3. kolejnym elementem jest wciągnięcie flagi, 
przysięga, zapalenie znicza (w przypadku zawo-
dów w więcej niż jednej dyscyplinie). 

4. krótkie przemówienia gości, w tym deklaracja 
otwarcia zawodów. 

5. występy artystyczne przygotowane np. przez 
chór szkolny.

ceremonia dekoracji
1. podium zawiera miejsca 1–2–3 lub więcej miejsc 

w zależności od rozgrywanej dyscypliny spor-
towej i ilości przygotowanych nagród i dyplo-
mów.

2. Miejsce wręczania nagród powinno być widocz-
ne dla widzów i pozwalać na swobodny dostęp 
zawodników oraz powinno być odpowiednio 
udekorowane.

3. wręczanie nagród następuje od miejsca ostat-
niego do pierwszego.

4. wszyscy udekorowani zawodnicy muszą być 
wymienieni przez spikera.

5. Do dekoracji organizator zaprasza gości, spon-
sorów, jeżeli są obecni.

6. podczas wręczania nagród wskazana jest odpo-
wiednia oprawa muzyczna.

ceremonia zamknięcia
1. podziękowanie zawodnikom, trenerom, opieku-

nom drużyn biorących udział w rozgrywkach.
2. podziękowanie przybyłym gościom, sponsorom 

i kibicom.
3. zdjęcie flagi towarzyszącej zawodom.
4. wypowiedzenie deklaracji zamknięcia zawodów.

dodatkowe zadania związane ze
SzKoLNYM cereMoNiałeM
SportoWYM

Szkoła, która aktywnie uczestniczy w życiu spor-
towym, a uczniowie chętnie biorą udział w zawo-
dach, powinna opracować własny kodeks spor-
towy. przykłady dodatkowych form ceremoniału 
sportowego w szkole:

ogłoszenie plebiscytu na nazwę swojego Szkol- y
nego klubu Sportowego (np. z uwagi na historię 
szkoły i miejscowości, w której się znajduje).
ogłoszenie konkursu na logo klubu, godło i fla- y
gę (np. wykorzystanie charakterystycznych barw 
związanych z najbliższym środowiskiem, regio-
nem).
wprowadzenie ceremoniału pasowania na człon- y
ka klubu.
z początkiem roku szkolnego włączenie do życia  y
szkoły apelu sportowego rozpoczynającego i koń-
czącego rok szkolny z podsumowaniem wyników 
uzyskanych przez zawodników SkS.
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szkolenie „młodzieżowycH organizatorów sportu”
zaJĘcia praktyczne

imię i nazwisko nauczyciela wychowania 
fizycznego prowadzącego zajęcia

imię i nazwisko ucznia biorącego udział 
w szkoleniu

nazwa szkoły

Karta zaLiczeŃ–10 godzin praktyki w trzech formach działania:
pełnienie roli asystenta nauczyciela podczas prowadzonych zajęć sportowych, y
wspólne przygotowanie zawodów sportowych, wypełnienie stosownych protokołów, y
pełnienie roli sędziów podczas gier zespołowych i indywidualnych. y

Lp. Dyscyplina
sportowa Zagadnienie Liczba godzin Data reali-

zacji Potwierdzenie

 

potwierdzam zaliczenie części praktycznej

prowadzący zajęcia

pieczątka szkoły
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dokument, który uzyskuje absolwent kursu 
„młodzieżowego organizatora sportu”:

LEGITYMACJA

Organizator:
Szkolny Związek Sportowy

www.szs.pl
 

Zadanie pn. 
„Kształcenie animatorów 

sportu szkolnego” 
jest finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

ukończył/a  kurs

Młodzieżowego 
Organizatora Sportu

uprawniający do organizowania 
pracy sportowej z dziećmi 

i młodzieżą szkolną pod nadzorem nauczyciela

uprawnienia zdobyte
w roku szkolnym

miejsce
na fotografię

uczeń  szkoły

MŁODZIEŻOWY
ORGANIZATOR
SPORTU 

Legitymacja „Młodzieżowego Organizatora Sportu”



Zadanie pn. „Kształcenie animatorów sportu szkolnego”
jest finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki


